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1. Uvod 
 
Globalizacija, hitre tehnološke spremembe in povečana pričakovanja kupcev, ki se jim 
pridružujejo rastoči pritiski lastnikov kapitala, bistveno spreminjajo paradigmo svetovne 
trgovine. Še pred desetimi leti so bile poglavitne prednostne naloge podjetij zmanjševanje 
neposrednih stroškov dela z avtomatizacijo poslovanja in integracijo proizvodnih sistemov, 
vse s ciljem pridobiti konkurenčno prednost za podjetje. V današnjem času pa je zaradi 
sodobnih komunikacijskih orodij omogočen lažji vstop v panoge tudi manjšim »nišnim« 
igralcem ter podjetjem iz tako imenovanih na novo nastajajočih tržišč, ki z uporabo novih 
informacijskih tehnologij lahko obidejo drage informacijske infrastrukture, se učinkovito 
povezujejo, ter tako delujejo globalno. V takšnem okolju globalne konkurence zgodnja 
partnerstva s kupci in dobavitelji že celo v procesu razvoja proizvoda postanejo zelo 
pomembna. Da bi takšni procesi uspešno delovali, se proizvajalci zanašajo predvsem na 
informacijsko tehnologijo, kot je Enterprise Resource Planning (v nadaljevanju: ERP), 
povezano s tako imenovanimi »intranetnimi tehnologijami«, katerih učinkovito obvladovanje 
je postala tudi ena izmed poglavitnih prednostnih nalog sodobnega podjetja (Kashef, 2001, 
str. 3). 
 
V množici industrijskih panog so koristi izkoriščanja globalnega trga z ekonomijami obsega 
zahtevale visoko integracijo in koordinacijo aktivnosti. Hkrati so nestabilne tečajne politike, 
sovražni gospodarski ukrepi, odpor uporabnikov do standardiziranih globalnih proizvodov in 
fleksibilne proizvodne tehnologije povečale vrednost bolj nacionalno odzivnih, diferenciranih 
pristopov. S pojavom konkurenčne bitke velikih podjetij s komplementarnimi resursi in znanji 
na globalno učinkoviti ravni, z nacionalno odzivnimi strategijami, je za doseganje stabilne 
konkurenčne prednosti postala bistvenega pomena sposobnost učenja, prenosa znanja in 
izkušenj z enega dela organizacijskega sistema na drugi del sistema v svetovnem okviru 
(Deans, 1996, str. 97). 
 
Hiperkonkurenčnost, ki jo predstavljajo vsi zgoraj navedeni dejavniki je vodila k razvoju 
strategij delovanja mednarodnih podjetij, od visoko centralizirane globalne organiziranosti k 
bolj razpršeni transnacionalni organiziranosti. Ne glede na vrsto organizacijske strukture, je 
po preučitvi večjega števila dejavnikov vplivanja na delovanje mednarodnega poslovanja, 
visoka odvisnost od informacijske tehnologije ostala skupna vsem vrstam organizacijskih 
struktur (Clemmons, 2001, str. 205). 
 
Učinkoviti poslovno informacijski sistemi so tako postali poglavitni dejavnik doseganja 
dolgoročnih konkurenčnih prednosti podjetja, njihova vloga pa je izredno pomembna ne glede 
na tržno, geografsko ali strukturno organiziranost podjetja. 
 
Sodobni poslovno informacijski sistemi so se začeli razvijati ob pojavu računalniške 
tehnologije in z njo povezane programske opreme v 60. letih 20. stoletja in so se do zdaj 
razvili v kompleksne in celovite sistemske rešitve, ki jih združujemo pod imenom Enterprise 
Resource Planning (v nadaljevanju: ERP) sistemi. Osnovni namen ERP-sistemov, ki delujejo 
širše od vloge samih programskih orodij, je enak namenu vseh drugih dejavnosti, sistemov, 
struktur, objektov in subjektov v podjetju. Namen ERP-sistemov je ustvarjati dodano 
vrednost. 
 
ERP-sistemi ustvarjajo dodano vrednost z (O'Leary, 2000, str. 6): 

• integracijo aktivnosti podjetja, 
• uporabo najboljših poslovnih praks, 
• omogočanjem organizacijske standardizacije, 
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• izločanjem informacijskih asimetrij, 
• doseganjem »On-Line« in »Real-Time« informiranja, 
• omogočanjem simultanega dostopanja do istih podatkov za planiranje in nadzor, 
• uvajanjem  notranje organizacijske komunikacije in sodelovanja, 
• uvajanjem med-organizacijske komunikacije in sodelovanje. 

 
Podjetje pa mora še vedno napraviti zelo velik, zahteven in drag korak, preden uspe doseči 
raven, ki mu omogoča ustvarjanje dodane vrednosti na zgoraj opisan način. Podjetje mora 
namreč uspešno realizirati projekt uvedbe ERP-sistema v svoje notranje in tudi zunanje 
okolje.  
 
V literaturi najdemo številne opise primerov neuspešne uvedbe in uporabe ERP-sistemov ter 
opise številnih problemov in neuspehov pri njihovem uvajanju. Organizacije, ki niso uspele, 
so pogosto poleg sredstev, ki so jih investirale v ERP-sistem in njegovo uvajanje, izgubile 
tudi znaten del poslov ali tržišča. Več študij je pokazalo, da je neuspešnih do 70 % ERP-
projektov, kar dejansko pomeni, da tudi po treh letih niso končani oziroma niso bili doseženi 
cilji, ki so jih postavili njihovi naročniki. V nekaj primerih velja poudariti, da se isti ERP-
paketi uvajajo v okoljih z različno organizacijsko in nacionalno kulturo ter da nekatere študije 
kažejo, da je slaba usklajenost ERP-paketov s kulturo okolja lahko razlog za dolgo trajanje in 
nepričakovano visoke stroške projektov (Ahlin, 2001, str. 284). 
 
Kot veliko nevarnost za uspešno uvedbo ERP-sistemov velja posebej omeniti tudi njihovo 
enačenje s programskim orodjem. Informacijski sistemi, nameščeni v poslovnem okolju, so 
dejansko samo tehnična orodja za podporo izvajanja poslovnih procesov. Sodobni 
informacijski sistemi sicer tudi sami po sebi dosegajo velike pozitivne poslovne učinke, 
vendar pa so bistveni vzvod za doseganje zares uspešnega poslovanja podjetja ustrezni 
poslovni procesi, ki se v podjetju učinkovito izvajajo. 
 
Za popolnejše razumevanje ERP-sistemov je smiselno slediti razlagi, da ERP-sistem ni samo 
programsko orodje, saj programska orodja omogočajo podporo učinkovitemu upravljanju 
virov in njihovo uporabo v celotni organizaciji (ter še mnoge druge aktivnosti), vendar pa teh 
procesov sama po sebi ne izvajajo. ERP-sistemi so kompleksna upravljavska orodja, ki 
podjetju omogočajo doseganje visoke dodane vrednosti, in s tem doseganje konkurenčne 
prednosti na trgu (Wallace, 2001, str. 5). 
 
Lahko povzamemo, da je uvedba ERP-sistema v podjetje mnogo širši projekt kot samo 
implementacija programskega orodja za podporo poslovanju. Uvedba ERP-sistema namreč 
tesno prepleta reinženiring poslovnih procesov podjetja in implementacijo celovitega 
poslovno informacijskega sistema, z namenom da bi zagotovila učinkovitejše poslovanje vseh 
delov in ravni poslovnega sistema. Zgolj takšno razumevanje vloge ERP-sistema v podjetju 
bo podjetju zagotovilo njegovo uspešno uvedbo in učinkovito delovanje. 
 
 
1.1. Namen raziskave 
 
Podjetje Iskratel d. o. o., Kranj (v nadaljevanju: Iskratel d. o. o.) nastopa v panogi 
telekomunikacijskih rešitev, ki spada v okvir medorganizacijskih trgov visoko tehnoloških 
izdelkov. Značilnost te panoge je izredno visok vstopni prag, ki ga določajo velike razvojne 
investicije. Za uspešno poslovanje v tej dejavnosti morajo podjetja zato poleg stalnega 
osredotočanja na učinkovitost poslovanja dosegati tudi zadostno ekonomijo obsega, ki je 
domači trg večinoma ne omogoča. Glede na to se je podjetje Iskratel d. o. o. že v 90. letih 20. 
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stoletja strateško usmerilo v internacionalizacijo svojega poslovanja in je tako zdaj prisotno 
na več trgih srednje in vzhodne Evrope ter Balkana, kjer je svojo prisotnost razvilo že do 
stopnje, ki zahteva vzpostavitev lokalnih podjetij, z razvitimi različnimi poslovnimi 
funkcijami. 
 
Zaradi vedno večjega cenovnega pritiska na tržiščih in v sami panogi, v kateri podjetje deluje, 
ter hkrati upoštevajoč vedno večjo kompleksnost poslovanja celotne skupine podjetij Iskratel 
se je izoblikovala potreba po prenovi poslovnih procesov in hkrati čim večjem poenotenju 
poslovno informacijskih sistemov znotraj skupine podjetij Iskratel. Glavni cilji prenove 
poslovnih procesov in večjega poenotenja poslovno informacijskih sistemov so bili 
izboljšanje koordinacije delovanja subjektov v skupini, znižanje stroškov poslovanja in 
izboljšanje kakovosti storitev za kupce skupine Iskratel.  
 
Sledeč glavnim ciljem se je skupina Iskratel odločila uvesti enoten celovit poslovno 
informacijski sistem v vsa svoja podjetja v tujini, hkrati pa naj bi izvedla tudi prenovo 
poslovnih procesov, da bi jih, kolikor je mogoče, poenotila. 
 
Namen tega magistrskega dela je predstavitev postopka dosedanje uvedbe celovitega 
poslovno informacijskega sistema v mednarodno skupino podjetij Iskratel in izdelava analize 
uspešnosti tega projekta. Na podlagi predstavitve in analize podajam tudi predloge za 
izboljšavo, tako postopka uvedbe celovitega poslovno informacijskega sistema kot tudi same 
vsebine projekta, da bi zagotovili optimalno izvedbo projekta implementacije ERP-sistema v 
preostala podjetja v skupini Iskratel. 
 
 
1.2. Osnovna hipoteza 
 
V magistrskem delu bom poskusil utemeljiti hipotezo, da lahko postopek uvedbe celovitega 
poslovno informacijskega sistema, kot je bil izveden do zdaj v predstavljenem primeru, še 
izboljšamo in s tem dosežemo optimalnejšo poslovanje celotne skupine podjetij Iskratel. 
 
 
1.3. Cilj dela 
 
Teoretično poudarjanje ključnega pomena uvedbe celovitega poslovno informacijskega 
sistema (ERP) v podjetja z namenom zagotoviti enotno programsko orodje za podporo 
njegovemu delovanju in hkratno prenovo poslovnih procesov se je v zadnjih desetih letih 
večinoma tudi praktično potrdilo v globalnem poslovnem svetu. Uspešno uvedeni ERP-
sistemi v praksi so se namreč odrazili v veliki konkurenčni prednosti podjetij, ki so te sisteme 
uspešno uvedle in jih zdaj že uporabljajo.  
 
Glede na to, da zahtevajo projekti uvajanja ERP-sistemov izredno kompleksna znanja, visoke 
vložke resursov podjetja, ki so vedno omejeni in posledično pomenijo tudi visoka tveganja, se 
je treba natančno posvetiti pripravi projekta kot tudi analizi uspešnosti njegove izvedbe. 
 
V magistrskem delu bom zato v drugem poglavju podal dosedanja teoretična spoznanja o 
procesu uvedbe celovitih poslovno informacijskih sistemov v sodobno mednarodno poslovno 
okolje.  
 



 

 

4  

Uvedba ERP-sistemov vključuje tudi prenovo poslovnih procesov podjetja, kar je bistvenega 
pomena za celostni uspeh projekta, zato bom v tretjem poglavju predstavil teoretične podlage 
metod, postopkov in sistemov prenove poslovnih procesov. 
 
V četrtem poglavju bom predstavil poslovanje, zgodovinski razvoj in organiziranost skupine 
Iskratel, s poudarkom na njenem mednarodnem razvoju poslovanja, notranjem 
organizacijskem ustroju in strategiji vzpostavitve poslovno informacijskega sistema skupine. 
 
Na podlagi zgoraj opisanih teoretičnih osnov, vezanih na poslovno informacijske sisteme in 
prenovo poslovnih procesov, ter upoštevajoč zgodovinski razvoj in obstoječe stanje skupine 
Iskratel nameravam v petem poglavju izdelati analizo dosedanjega postopka uvedbe 
celovitega poslovno informacijskega sistema v mednarodno skupino podjetij Iskratel. Na 
podlagi analize bom podal kritično oceno tega postopka. Magistrsko delo bom zaokrožil s 
predstavitvijo predloga izboljšav postopka uvedbe ERP-sistema v preostala podjetja v skupini 
Iskratel in s tem dal lastni prispevek praktičnim in teoretičnim spoznanjem o projektih 
uvajanja celovitih poslovno informacijskih sistemov v sodobno mednarodno poslovno okolje. 
 
Cilj magistrskega dela je priti do ugotovitev in sklepov, ki bodo omogočili izdelavo 
konkretnega predloga za izboljšavo postopka uvedbe celovitih poslovno informacijskih 
sistemov v sodobno mednarodno poslovno okolje. 
 
 
1.4. Metode raziskovanja 
 
V magistrskem delu bom uporabil teoretična spoznanja s področja celovitih poslovno 
informacijskih sistemov in prenove poslovnih procesov, predstavljena pri domačih in tujih 
avtorjih, praktične izkušnje podjetja, ki je predmet analize v tem magistrskem delu, ter tudi 
lastno znanje na tem področju, ki sem ga pridobil pri dosedanjem delu v podjetju Iskratel d. o. 
o. Teoretična spoznanja s področja uvajanja celovitih poslovno informacijskih sistemov, ki so 
se izkazala za uporabna tudi v praksi, bom v magistrskem delu primerjal s praktičnimi 
izkušnjami podjetja Iskratel d. o. o. in tako izdelal analizo dosedanje izvedbe projekta uvedbe 
celostnega poslovno informacijskega sistema v podjetja v skupini Iskratel. Z vključitvijo 
lastnega teoretičnega znanja, pridobljenega med dodiplomskim in podiplomskim študijem 
ekonomije in praktičnih znanj, ki sem jih pridobil z delom v podjetju, bom izdelal predloge za 
učinkovitejšo uvedbo celostnega poslovno informacijskega sistema v drugih podjetjih v 
skupini Iskratel. 
 
Izdelava magistrskega dela vključuje splošno raziskovalno metodo spoznavnega procesa, ki 
temelji na spoznavanju z uporabo deskripcije. Z metodo kompilacije in komparativno metodo 
bom opredelil teoretične postopke uspešne uvedbe celovitih poslovno informacijskih sistemov 
in prenove poslovnih procesov in z metodo sinteze ciljno povezal posamezne dejavnike. 
Pojasnjevanje relacij z metodo kvalitativne analize bo dopolnjeno s statistično metodo 
interpretacije sekundarnih podatkov in na koncu sklenjeno z metodo indukcije, sinteze, 
konkretizacije in generalizacije. 
 
 
 2. Značilnosti poslovno informacijskih sistemov 
 
 »Organizacija prihodnosti« bo v celoti temeljila na informacijski tehnologiji. Mednarodna 
podjetja v svetu reorganizirajo svoje upravljanje in poslovanje na osnovi informacijskih 
tehnologij in sistemov. Informacijska tehnologija in na osnovi nje zgrajeni informacijski 
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sistemi in metodologija reinženiringa bistveno vplivajo na povečanje poslovne uspešnosti. 
Poglobljeno poznavanje strukture, dosedanjega razvoja in prihodnjih usmeritev poslovnih 
informacijskih sistemov je zato bistvenega pomena, ne samo za uspešno vodenje uvedbe 
informacijskih sistemov v podjetja, temveč tudi za celotno uspešno poslovanje podjetij. 
 
 
2.1. Osnovna struktura informacijskih sistemov 
 
Informacijski sistem (v nadaljevanju: IS) sestoji iz ljudi, opreme, tehnologije in postopkov, ki 
omogočajo zbiranje, hranjenje, analizo, obdelavo in distribucijo podatkov in informacij 
uporabnikom oziroma nosilcem poslovnih odločitev. 
 
V poslovnem okolju IS delujejo kot orodja za podporo poslovanja podjetja na različnih 
ravneh. Na oddelčni ravni IS podpirajo tradicionalna funkcijska področja podjetja. Tako lahko 
razdelimo standardne funkcijske vrste IS na (Turban, 2002, str. 47): 

• računovodske informacijske sisteme, 
• finančne informacijske sisteme, 
• proizvodne informacijske sisteme, 
• trženjske informacijske sisteme in 
• kadrovske informacijske sisteme. 

 
Osnovni deli samega IS pa so (Sriča, 2000, str. 7): 

• hardware (strojna oprema), ki je nujni fizični del IS (osebni računalniki, modemi, 
delovne postaje, mrežni računalniki, usmerniki, mrežna oprema, razni vodi, itd.), 

• software (programska oprema), nevidni del IS v obliki programskih rešitev 
algoritmov, ki poganjajo strojno opremo, 

• lifeware (uporabniki), vsi ljudje, ki uporabljajo IS, tako poklicni informatiki kot 
končni uporabniki, 

• dataware (podatki), podatkovni viri oziroma način in metode organizacije baze in 
skladiščenja podatkov, 

• netware (mreža), komunikacijske in omrežne rešitve, ki povezujejo elemente IS v eno 
celoto in 

• orgware (organizacija), organizacijski postopki in metode povezovanja vseh 
navedenih elementov v eno celoto. 

 
IS lahko glede na tip podpore, ki jo zagotavljajo razdelimo še v nekaj osnovnih vrst (Turban, 
2002, str. 47): 

• Transakcijske informacijske sisteme (TIS), ki omogočajo podporo operativno-
izvajalski ravni poslovanja, tako da obdelujejo tekoče procese, transakcije, dogodke in 
aktivnosti. Sistem poročanja omogoča dokaj surove, neobdelane informacije o poteku 
nekega procesa ali aktivnosti. 

• Upravljalni informacijski sistemi (UIS), ki zagotavljajo podporo odločanju z obdelavo 
podatkov tako, da odgovornim za odločanje (menedžerjem, upravi …) poenostavijo 
delo, ko je mogoče opredeliti informacijske zahteve vnaprej. Omogočajo pridobitev 
informacij za načrtovanje, izvedbo in nadzor pravih stvari ob pravem času na pravem 
mestu. 

• Sisteme za podporo odločanju (SPO), ki poleg surovih podatkov vsebujejo tudi baze 
modelov, dokumentov in napovedi ter statistik, ki pomagajo najvišji ravni uprave 
podjetij pri strateškem odločanju. Ti sistemi imajo napredne možnosti obdelave 
informacij, na katerih so zasnovane baze modelov, kar omogoča simulacijo dogajanja 
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in procesov, napovedovanja, analize različnih scenarijev, in podpirajo dolgoročno, 
strateško vodenje podjetij. 

• Vodstveni informacijski sistemi (DIS) pa vodstvu podjetja priskrbijo informacije, ki 
jih le-to potrebuje za vodenje. Bistven poudarek je na čistih informacijah, ki 
zagotavljajo dober nadzor nad aktivnostmi poslovanja na ustrezno agregirani ravni. 
Poročila, ki jih omogočajo vodstveni informacijski sistemi, so lahko v tabelarični ali 
grafični obliki na različno podrobnih ravneh. 

• Ekspertni sistemi (ES), omogočajo shranjevanje strokovnega znanja z določenega 
področja poslovanja, uporabo tega znanja pri odločanju in ustvarjanju novega znanja. 
Ekspertna znanja se namreč vgrajujejo v programsko opremo in tako ustvarjajo 
umetno inteligenco, ki se uporablja za reševanje problemov in za pojasnjevanje rešitev 
problemov. Ekspertni sistemi so najvišja raven razvoja informacijskih sistemov, saj 
imajo vgrajeno ekspertno znanje. Shranjevanje, uporaba in ustvarjanje novega znanja 
pa so osnovni vir poslovanja. 

 
Na spodnji sliki zdaj že lahko združeno prikažemo zgoraj predstavljene gradnike (osnovne 
dele) IS (funkcijska področja, infrastruktura, sistemska podpora, notranja matrika aplikacij v 
podjetju), ki skupaj tvorijo standardno arhitekturo informacijskih sistemov v poslovnem 
okolju. 
 
Slika 1: Shematski prikaz arhitekture Informacijskih sistemov 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vir: Turban, 2002, str. 59. 
 
 
2.2. Vloga informacijskih sistemov v poslovnem okolju 
 
IS so sistemi, ki podpirajo ali celo oblikujejo konkurenčno strategijo poslovne enote. Strateški 
informacijski sistem (v nadaljevanju: SIS) opredeljuje njegova zmožnost, da bistveno 
spremeni način izvajanja poslovanja, kar omogoča podjetju doseganje konkurenčne prednosti. 
SIS pripomore k dosegi strateških ciljev podjetja in omogoča bistveno povečanje 
učinkovitosti in produktivnosti podjetja.  
 
Treba se je vprašati, kaj torej nadgradi klasični IS na raven strateškega, SIS? 
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Klasični poslovni IS so bili zasnovani v 80. letih 20. stoletja. Prvotno so bili usmerjeni 
navznoter, njihov cilj je bil doseči konkurenčno prednost s povečevanjem produktivnosti 
zaposlenih, vzpodbujanjem timskega dela in notranje komunikacije. 
 
SIS v sedanjem okolju zahtevajo poleg obvladovanja že opredeljenih notranjih sposobnosti še 
inovativno, predvsem navzven usmerjeno delovanje, torej delovanje, usmerjeno h konkurenci, 
kupcem in dobaviteljem, s ciljem doseči konkurenčne prednosti s povečanim zadovoljstvom 
kupca, obvladovanjem odnosov z dobavitelji in še mnogimi drugimi aktivnostmi (Turban, 
2002, str. 76). 
 
Velja zapisati, da na podjetje vpliva množica zunanjih dejavnikov, od katerih vsak lahko 
usodno vpliva na uspešnost poslovanja konkretnega podjetja. Vsak zunanji dejavnik lahko 
povzroča bistvene spremembe tržnih pogojev, kar zahteva ustrezen odziv poslovnih subjektov 
na zunanje dejavnike, da bi ohranili ali celo izboljšali svoj konkurenčni položaj v panogi 
oziroma na trgu.  
 
Pet osnovnih zunanjih dejavnikov (po Porterju) je: 

• nevarnost vstopa novih konkurentov v panogo ali na trg, 
• pogajalska moč dobaviteljev, 
• pogajalska moč kupcev, 
• nevarnost pojava nadomestnih proizvodov in 
• neposredna konkurenca obstoječih ponudnikov v panogi. 

 
Osnovne reakcije – strategije, ki naj bi zagotovile učinkovito obrambo proti navedenim 
zunanjim dejavnikom, so že dolgo znane in jih predstavljam v nadaljevanju. V sodobnem 
poslovnem okolju pa je za učinkovito izvajanje obrambnih strategij bistveno njihovo tesno 
prepletanje z učinkovitim SIS podjetja. 
Obrambne strategije, povezane z učinkovitim SIS, so: 

• Cenovno vodstvo, ki se izraža predvsem v zmožnosti proizvajanja po najnižji ceni v 
panogi. Tak položaj ponudnik v panogi doseže predvsem z zniževanjem svojih 
stroškov poslovanja (zvišanje produktivnosti ali znižanje zalog), s čimer doseže 
konkurenčno prednost pri kupcih in lahko omogoči celo znižanje stroškov svojih 
kupcev in dobaviteljev. Učinkovit SIS je bistvenega pomena za uspešno izvajanje te 
strategije, saj se klasične odlike poslovnih IS izkazujejo ravno v povečevanju 
produktivnosti poslovanja in zniževanju ravni zalog podjetja. 

• Diferenciacija, s katero podjetje v panogi dosega specifičen status, prek v očeh kupcev 
prepoznavne edinstvenosti proizvoda ali storitve ali pa vsaj dela le-tega, kar 
posledično pomeni  doseganje večje količine prodanih proizvodov in višje cenovne 
ravni proizvodov. Ta strategija zahteva realizacijo dodatnih funkcionalnosti, visoke 
kakovosti in/ali posebne dodatne storitve. Poglaviten cilj uvedbe IS v podjetje je 
izboljšanje celotne kakovosti poslovanja, in s tem tudi doseganje večje kakovosti 
končnih rezultatov poslovanja (proizvodov in storitev), kar v končni fazi pomeni 
doseganje konkurenčne prednosti podjetja v panogi z diferenciacijo. 

• Rast, ki pomeni povečevanje tržnega deleža, pridobivanje večjega števila kupcev ali 
prodajo večjih količin proizvodov. Rast podjetje okrepi in mu dolgoročno povečuje 
dobičkonosnost poslovanja. Ravno celoviti IS pa omogočajo učinkovito rast 
poslovanja, saj s formaliziranjem in standardizacijo poslovnih procesov v celotni 
poslovni enoti omogočajo učinkovito delovanje tudi ob doseganju poslovanja na ravni 
ekonomije velikega obsega. 
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• Zavezništva omogočajo sinergijo delovanja s poslovnimi partnerji in s tem 
osredotočenje posameznega podjetja na svoje osnovne dejavnosti, kar ponuja možnost 
za rast. Sodobni celostni poslovno IS so šele z napredkom komunikacijske tehnologije 
in svojo strateško usmeritvijo navzven omogočili resnično učinkovito povezovanje 
več poslovno in geografsko ločenih subjektov, in s tem dosegli sinergijo. 

• Inovativnost, ki omogoča izdelavo novih proizvodov in storitev, nove funkcionalnosti 
že obstoječih proizvodov ali storitev in nove načine proizvodnje le-teh, podjetjem prav 
tako prinaša konkurenčno prednost. Med inovativne tehnologije seveda spadajo tudi 
inovativni IS.  

• Izboljšanje notranje učinkovitosti, ki se lahko doseže na različne načine, vsekakor pa 
je eden izmed njih učinkovit celovit IS, ki poleg mnogih že naštetih izboljšav izloča 
tudi podvajanja v procesih zajemanja, obdelave in predstavitve poslovnih podatkov. 
Takšne izboljšave povečujejo zadovoljstvo zaposlenih in tudi kupcev, hkrati pa 
povečujejo tudi kakovost in produktivnost ter skrajšujejo čas realizacije naročil. 

• Usmerjenost h kupcu je posledica vedno večje konkurence in zavedanja ključnega 
položaja kupca na trgu, kar usmerja celotno delovanje podjetja v doseganje 
zadovoljstva kupca. Sodobni celostni poslovni IS, ki presegajo notranje okolje 
posameznega podjetja, s povezovanjem dobavne verige skušajo doseči ravno ta cilj. 
Sodobni IS namreč povežejo tudi del kupčevega IS v dobaviteljev IS in s tem z 
optimizacijo kupčevih nabavnih aktivnosti izboljšujejo njegovo zadovoljstvo 
(prirejeno po: Turban, 2002, str. 97). 

 
Strateški poslovni informacijski sistem v svoji osnovi torej zagotavlja prave informacije ob 
pravem času, kar je nujna osnova za izdelavo pravega proizvoda na pravi način ob pravem 
času in tako predstavlja poglavitno orodje za uspešno realizacijo splošnih strategij doseganja 
konkurenčnega, dolgoročno dobičkonosnega poslovanja podjetja. 
 
 
2.3. Razvoj poslovnih informacijskih sistemov 
 
Informacijski sistemi v poslovnem okolju so se v 60. letih 20. stoletja začeli razvijati na 
proizvodnem funkcijskem področju. Tam se je z vzpostavitvijo MRP-sistemov (Material 
Requirements Planning systems, v nadaljevanju: MRP-sistem) pojavil skupek tehnik, ki z 
uporabo sestavnic, skladiščnih lokacij in načrta proizvodnje odgovarjajo na vprašanja: 

• Kaj je treba proizvesti? 
• Kaj potrebujemo, da to lahko proizvedemo? 
• Kaj od tega že imamo? 
• Kaj moramo še pridobiti? 

 
Navedeno imenujemo tudi univerzalna proizvodna enačba, ki je veljavna ne glede na tip 
proizvodnje in vrsto proizvoda in nam omogoča simulacijo potrebnih materialov ali pol 
proizvodov za doseganje načrta proizvodnje. 
 
Vendar se je MRP-sistem hitro razvil v Closed-Loop MRP-sistem (MRP z zaprto zanko), ki 
omogoča več, kot samo izračunavanje potrebnih »donaročil« manjkajočega materiala. 
Uporaba tako dograjenega sistema je namreč omogočala ohranjanje veljavnih rokov 
naročanja, tudi potem, ko so bila naročila proizvodnji in dobaviteljem že izdana. S tem se je 
vpeljal mehanizem ohranjanja veljavnosti prednostnih nalog v stalno spreminjajočem se 
okolju, kar je izredno pomembno, saj v proizvodnem okolju spremembe niso samo možne ali 
verjetne, temveč gotove. 
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Poglavitne funkcije Closed-Loop MRP lahko strnemo v: 
• vsebuje vrsto funkcij, ne zgolj funkcijo planiranja materialnih potreb, 
• vsebuje orodje za organiziranje tako kapacitet kot tudi prednostnih nalog ter                      

hkrati podpira tako planiranje kot izvedbo, 
• omogoča povratno informacijo od izvedbene funkcije k planski funkciji. Plan je lahko 

po potrebi spremenjen, kljub spremembi pogojev pa se ohranja veljavnost prednostnih 
nalog. 

 
Slika 2: Zgodovinski razvoj poslovnih informacijskih sistemov 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vir: Wallace, 2001, str. 7. 
 
Nadaljnji korak je bil razvoj MRP II-sistema v 80. letih. MRP II (Manufacturing Resource 
Planning) sistem, ki je neposredna nadgradnja predhodnega sistema, vpeljuje predvsem tri 
nove elemente: 

• Planiranje prodaje in proizvodnje, ki predstavlja učinkovito orodje za uskladitev 
povpraševanja in ponudbe na količinski ravni in s tem vodstvu omogoča veliko večji 
nadzor nad operativnimi področji poslovanja. 

• Finančni vmesnik, ki predstavlja možnost prevajanja operativnih planov (v enotah 
količine, teže, volumna ...) v finančne količine (denarne enote). 

• Simulacijo, ki omogoča odgovore na vprašanja »Kaj če ...?« in ponuja aktivne 
odgovore, v količinah in denarnih enotah. 

 
Sistem MRP II je že metoda učinkovitega planiranja vseh virov proizvodnega podjetja, ki 
omogoča optimiziranje zalog, proizvodnih procesov in izdelavo finančnih poročil. 
 
Končni korak v razvoju poslovnih IS se je zgodil v 90. letih z nastankom ERP-sistemov 
(Enterprise Resources Planning systems), ki so zasnovani na enakih izhodiščih, kot MRP II. 
Zaradi razvoja poslovno informacijske tehnologije so ERP-sistemi v veliki meri lahko 
povezali večino raznolikih poslovnih procesov znotraj podjetja v učinkovit celosten IS. ERP-
sistemi uporabljajo nove tehnologije grafičnih vmesnikov, relacijskih baz podatkov, jezike 
četrte generacije in arhitekturo odjemalec/strežnik ter povezujejo upravljanje vseh virov in 
aktivnosti v podjetju. 
 
 

MRP 
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ERP-sistem zato napoveduje in uravnava povpraševanje in ponudbo in pomeni celotno 
organizacijo, povezujoč nabor orodij za predvidevanje, planiranje in razporejanje, ki: 

• povezuje kupca in dobavitelja v popolno dobavno verigo, 
• uporablja preizkušene procese za odločanje, 
• koordinira prodajo, marketing, proizvodne dejavnosti, logistiko, nabavo, finance, 

razvoj proizvoda in kadrovske vire. 
 
Slika 3: Grafični prikaz strukture delovanja ERP-sistema 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vir: Wallace, 2001, str. 11. 
 
Namen ERP-sistemov je doseganje visoke stopnje kakovosti storitev za kupca, produktivnost, 
stroškovna optimizacija, visok obrat zalog ter omogočanje osnove za upravljanje učinkovite 
dobavne verige in elektronskega poslovanja. Navedeno omogoča, da so pravi viri (kadri, 
materiali, oprema, denar) razpoložljivi v potrebni (pravi) količini in v trenutku, ko so 
potrebni. 
 
Predvideva se, da bo prihodnji razvoj ERP-sistemov potekal predvsem v smeri zunanjega 
povezovanja pravno in geografsko ločenih subjektov poslovnega okolja (podjetje, kupci, 
dobavitelji, državne institucije – organi, banke, zaposleni itd.).  
 
V takšnih partnerskih povezavah se funkcionalnost osnovnega ERP-sistema (finančne, 
logistične, proizvodne, kadrovske in druge pretežno notranje funkcije) že zdaj nadgrajuje v 
tako imenovani »okrepljeni« ERP, v katerem se vzpostavi zunanja povezava v dobavni verigi 
prek funkcionalnosti »upravljanja dobavne verige« – SCM (Supply Chain Managament) in 
funkcionalnosti »upravljanja odnosov s kupcem« – CRM (Customer Relationship 
Management). Pričakuje se tudi bistven napredek razvoja ERP-sistemov v smeri večje izrabe 
možnosti, ki jih ponujajo tako imenovane internetne tehnologije, usmeritvi proizvajalcev 
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ERP-sistemov od velikih k srednje velikim in manjšim podjetjem-kupcem ter večjega števila 
predvsem storitveno-panožnih prilagojenih funkcionalnosti. 
 
Slika 4: Grafični prikaz evolucije ERP-sistemov 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vir: Guson, 2002, str. 16). 
 
Povzamem lahko, da so zgoraj opisane dodatne funkcionalnosti, ki nadgrajujejo osnovni 
ERP-sistem že tako obsežne, da se je v zadnjih letih (po letu 2000) za takšen navzven 
usmerjen celovit poslovno informacijski sistem upravičeno začel uporabljati naziv ERP II. 
 
ERP II-poslovni informacijski sistemi imajo vse funkcionalne značilnosti klasičnega ERP-
sistema, ki pa jih nadgrajuje s funkcionalnostmi povezovanja členov v dobavni verigi in 
tehnologijami elektronskega poslovanja. Tudi te dodatne funkcionalnosti so vzpostavljene 
modularno, in zato omogočajo nadgradnjo obstoječih ERP-sistemov.  
 
 
2.4. Struktura celovitih programskih rešitev 
 
Glavni cilj ERP-programskih rešitev je omogočiti povezavo vseh oddelkov in enot podjetja 
(tudi geografsko ločenih) oziroma povezati njegove poslovne procese z enim samim 
računalniškim sistemom, s centralno bazo podatkov. Slednja naj na enem mestu omogoča 
integracijo vseh podatkov in pripravo informacij, ki so potrebne za uspešno odločanje. ERP-
sistem vzpostavlja enoten uporabniški vmesnik za izvajanje in upravljanje temeljnih 
aktivnosti znotraj podjetja. Prav tako ERP-sistem olajša sodelovanje in povezovanje s kupci 
(e-trženje in distribucija) in njihovo vplivanje na proizvodnjo podjetja. Vključuje pa tudi 
koncept upravljanja odnosov s strankami (CRM) in upravljanja oskrbovalne verige (SCM). 
 
Glavne sestavine ERP-programske rešitve so sledeči funkcionalni moduli: 

• planiranje, 
• nabava, 
• proizvodnja, 
• upravljanje zalog, 
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• vzdrževanje, 
• finance, 
• prodaja, 
• distribucija in 
• upravljanje kadrov (Kovačič, 2005, str. 276). 

 
Arhitektura celovitih programskih rešitev je modularna, in sicer v obliki posameznih aplikacij, 
ki v obliki funkcijsko zaključenih modulov izvajajo podporo določenim poslovnim 
dejavnostim z uporabo enotne centralne baze podatkov.  
 
Bistvena prednost takšne zasnove programske rešitve je, da temelji na delnem prilagajanju 
poslovnemu modelu konkretnega podjetja in z uporabo informacijskih tehnologij omogoča 
podporo vsem poslovnim procesom podjetja, tako notranjim kot zunanjim, v obsegu, ki je 
prilagojen potrebam posameznega podjetja. Podjetja lahko namreč izberejo in uvedejo v svoje 
okolje samo module, ki jih dejansko potrebujejo. Moduli so sestavljeni iz več komponent, ki 
jih podjetje prav tako lahko izbira in uvede po potrebi. Znotraj teh komponent pa obstajajo še 
konkretne nastavitve posameznih funkcij. 
 
Cilj takšne globoke razčlenjenosti ERP-sistemov je v njihovi razvojni usmeritvi, k združitvi 
prednosti velikih integriranih IS s fleksibilnostjo, ki jo nujno potrebuje majhen poslovni 
sistem (Daheln, Elfsson, 1999, str. 40). 
 
Temeljna dilema, ki se pojavlja v podjetjih ob uvajanju ERP-sistemov je, ali prilagoditi 
poslovne procese ERP-sistemu ali ravno obratno. Čim večje prilagajanje obstoječih poslovnih 
procesov v podjetju predlaganim (standardiziranim) poslovnim procesom, ki so že vključeni v 
funkcionalnostih kupljenega ERP-sistema in naj bi odražali presek najboljših poslovnih praks, 
ki so jih snovalci ERP-sistema zaobjeli v le-tega, je način, ki ga večinoma zagovarjajo 
ponudniki ERP-rešitev. Njihova poglavitna utemeljitev je, da nobeno podjetje ni v svojih 
osnovnih poslovnih procesih tako posebno, da jih v večini primerov ne bi mogla uspešno 
prilagoditi v standardnih ERP-sistemih predlaganim poslovnim procesom. S tem naj bi se 
močno poenostavil tudi postopek uvajanja same programske rešitve in znižala zahtevnost 
vzdrževanja in nadgrajevanja le-te. 
 
Na nasprotni strani pa je argument vedno večjega števila strokovnjakov s področja upravljanja 
poslovnih procesov, da je eden izmed bistvenih virov konkurenčne prednosti podjetij lahko 
tudi izredno učinkovit in edinstven poslovni proces, ki zagotavlja podjetju doseganje 
optimalnih poslovnih učinkov in večje zadovoljstvo njegovih kupcev. Menijo, da prilagoditev 
takšnih edinstvenih poslovnih procesov, procesom, ki jih že vključujejo ERP-sistemi, pomeni 
nepotrebno odpovedovanje njihovim konkurenčnim prednostim na račun standardnih, vsem 
dosegljivih, torej povprečno konkurenčnih procesov. 
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Slika 5: Arhitektura celovitih programskih rešitev (ERP) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vir: Kovačič, 2005, str. 278. 
 
Vedno večja komponentnost sistema je tako opazna usmeritev proizvajalcev ERP-rešitev. S 
ponudbo bolj razdrobljenega celostnega IS bo namreč uporabniku veliko lažje sestaviti njemu 
primerno strukturo funkcij, komponent in modulov, obenem pa še vedno ohraniti celovitost in 
standardnost sistema, s tem pa doseči preprostejše vzdrževanje in nadgrajevanje sistema. 
 
Poudarjena modularnost oziroma komponentnost sodobnih ERP-sistemov in njihova odprtost 
je omogočila vstop v panogo še dodatnim ponudnikom, ki so razvili funkcijsko ožje 
specializirane programske rešitve (bolt on solutions). Le-te je možno dodati k standardni 
ERP-rešitvi in jo s tem nadgraditi. Ta dodatna ponudba v panogi ERP-rešitev omogoča še 
dodatno prilagodljivost celovitih poslovno IS dejanskim potrebam podjetja. 
 
Predvideva se, da bo prihodnji razvojni cilj celovitih poslovnih programskih rešitev obstoječo 
modularno arhitekturno zasnovo ERP-sistemov še nadgraditi z rešitvami internetnih 
tehnologij, razširiti njihovo funkcionalnost navzven v povezovanje oskrbovalne verige in v 
povezovanje z drugimi akterji v poslovnem okolju podjetja. Arhitektura prihodnjih ERP II-
sistemov je kot teoretični model zavzeta v štirih plasteh, kot sledi (Moller, 2005, str. 489): 

• Jedrne komponente, ki predstavljajo bazno plast in jo sestavljajo integrirana baza 
podatkov (DB) in aplikacijsko ogrodje (AF). 

• Centralne komponente, ki zapolnijo procesno plast in odražajo transakcijsko osnovane 
sisteme. ERP II-sistem je internetno zasnovan, odprt in sestavljen komponentno, kar v 
končni fazi omogoča uvedbo sistema v obliki delov razpršenih internetnih storitev. 
Hrbtenico še vedno tvorijo komponente funkcionalnosti ERP-modulov (finance, 
prodaja, logistika, proizvodnja, kadri ...), z dodatnimi moduli za upravljanje kakovosti 
in vodenje projektov ali za vzdrževanje. Poleg tega ERP II-sistem sloni na upravljanju 
poslovnih procesov (BPM), ki nadgrajuje sistem »najboljših poslovnih praks« in je bil 
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uporabljen v ERP-sistemu z orodji za oblikovanje (design), izvedbo in oceno procesov 
(business activity monitoring). 

• Korporativne komponente, ki sestavljajo analitično plast, okrepijo in razširijo 
centralne ERP-funkcije z uporabo orodij za podporo odločanja vodstva glede 
korporativnih vprašanj. Sestavljajo jo lahko SCM (Supply Chain Management), CRM 
(Customer Relationship Management), SRM (Supplier Relationship Management), 
PLM (Product Lifecycle Management), ELM (Emloyee Lifecycle Management) in 
CPM (Corporate Performance Management) komponente, ki pa niso nujno vse 
neposredno sinhronizirane z integralno bazo podatkov. 

• Kolaboracijske komponente so plast elektronskega poslovanja in omogočajo 
komunikacijo in integracijo med sistemom ERP II in zunanjimi akterji, kot so: B2C 
(Business to Customer), B2B (Business to Business), B2E (Business to Employee) in 
EAI (Enterprise Application Integration). 

 
Slika 6: Grafični prikaz vizije arhitekture ERP II-sistemov 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vir: Moller, 2005, str. 490. 
 
Prikazana arhitektura ERP II-sistemov je zgrajena na teoretičnih modelih, izhajajočih iz 
splošnih opažanj in analize preteklih in sedanjih poslovnih sistemov ter pričakovanega razvoja 
poslovnih procesov, zato je za oceno kredibilnosti predstavljene vizije treba počakati, da 
ponudniki ERP-sistemov dejansko razvijejo prevladujočo strategijo nadgradnje obstoječega 
ERP-sistema (Moller, 2005, str. 495). 
 
Dejanska struktura sedanjih ERP-rešitev, kot tudi predvidena struktura bodočih ERP II-
sistemov, bo po uvedbi v realni poslovni prostor zaradi predstavljene, globoko razdrobljene, 
komponentne zasnove izredno kompleksna in zahtevna, tako za načrtovanje, uvedbo kot tudi 
za uporabo, vzdrževanje in nadgradnjo. Za postavitev učinkovitega, zanesljivega in varnega 
poslovno IS je zato potrebno izredno premišljeno in poglobljeno načrtovanje postopka 
njegove uvedbe, ki mora vključevati vse potrebne vire v in zunaj podjetja, za kar pa je 
bistvenega pomena razumevanje teh potreb na najvišji ravni vodstva podjetja. 
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2.5. Postopek uvedbe ali prenove poslovnega informacijskega sistema 
 
Na splošno velja, da je večina načrtovanih projektnih aktivnosti za prenovo in informatizacijo 
poslovanja, v naložbenem in vsebinskem pogledu, neuspešnih. Informacijski projekti so 
uspešni le, če ob načrtovanih vsebinskih, časovnih in stroškovnih parametrih, vplivajo na dvig 
poslovne uspešnosti podjetja. Tega pa ne dosežemo zgolj z informatizacijo, temveč s 
temeljitim premislekom o strateških usmeritvah in premikih podjetja na področju marketinga, 
kadrov, znanja, organiziranosti in poslovnih procesov. Skratka, uporaba informacijske 
tehnologije je potreben, lahko bi rekli nujen, vendar ne zadosten pogoj prenove poslovanja. 
Tako informacijska tehnologija ob pravilni uvedbi in uporabi omogoča doseganje strateških 
ciljev prenove poslovanja oziroma snovanje prenovljenih procesov, ki se bodo odvijali hitreje, 
ceneje in bolj kakovostno ter predstavlja temelj zagotavljanja konkurenčne prednosti podjetja 
(Kovačič, 2005, str. 233). 
 
 
2.5.1. Strateški načrt informatike 
 
Pred uvajanjem informacijskih sistemov v podjetju je potrebno zagotoviti ustrezno strateško 
vlogo informatiki, kar se doseže z uveljavitvijo strateškega načrta informatike, ki sledi 
usmeritvam strateškega poslovnega načrta in s tem zagotavlja podlago za uspešno uvedbo 
ustreznega poslovno informacijskega sistema. 
 
Strateški načrt informatike kot dokument mora biti obnavljan redno (vsaj vsake 3 do 5 let) in 
mora opredeljevati želje, potrebe in usmeritve podjetja na področju informatike v nadaljnjih 
obdobjih. Biti mora celovit, natančen, prilagodljiv, hkrati pa mora biti usklajen s poslovnim 
načrtom podjetja (Groznik, 2001, str. 224). 
 
V praksi se v podjetjih ponavadi izoblikujejo trije, ponavadi že v izhodišču neskladni pogledi 
na informacijski sistem (vodstveni, področni in informatični). Za uspešno izvajanje 
strateškega načrta informatike je zato treba doseči poenotenje ideje o tem, kakšne cilje ima 
podjetje na področju informatike in kaj mora podjetje storiti za njihovo uresničitev, kako in 
kdaj. 
 
Cilji strateškega načrtovanja informacijskih sistemov so (Cassidy, 1998, str. 3): 

• povezati uvedbo IS s poslovno strategijo podjetja, 
• izboljšati komunikacijo med vodstvom podjetja in informatiki, 
• načrtovati potek procesov in pretok informacij, 
• predlagati uporabo tehnologij, ki so v skladu s svetovnimi trendi in hkrati ustrezajo 

dejavnosti podjetja in 
• zagotavljati varnost podatkov, kot tudi varnost v smislu vzdrževanja poslovnega 

informacijskega sistema. 
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Slika 7: Shema strateškega načrtovanja informatike 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vir: Groznik, 2001, str. 224. 
 
Strateški načrt informatike mora konkretno vsebovati tudi opis ključnih dejavnikov uspeha, 
organizacijski in procesni model, informacijsko arhitekturo, seznam potrebnih virov za 
izpeljavo projekta informatizacije in finančni del načrta. V strateškem načrtu so poslovni 
procesi preslikani v modele programskih (aplikativnih) rešitev, informacijske potrebe pa v 
modele podatkov. Informacijska tehnologija je pogosto, zaradi omejene razpoložljivosti, 
stroškov in prilagodljivosti, omejevalni dejavnik načrtovanja. Z upoštevanjem tehnoloških 
možnosti ter sočasnim načrtovanjem procesov in podatkov lahko zagotovimo strateškemu 
načrtovanju optimalne (seveda ne idealne) možnosti izvedbe (Kovačič, 2005, str. 236). 
 
Namen načrtovanja je torej izdelava predloga optimalne prenove oziroma vpeljave nove 
celovite programske rešitve, ki bo poslovnemu sistemu zagotavljala konkurenčno prednost na 
trgu in mu omogočala osnovno poslovno korist, dobiček (Groznik, Kovačič 2001, str. 13). 
 
Projekt prenove ali uvajanja nove celovite programske rešitve, ki je neposredna posledica 
delujočega sistema strateškega načrtovanja informatike, je izredno kompleksen, drag, tvegan 
in kot tak za poslovanje podjetja lahko tudi usoden. Različni viri navajajo informacije, da je 
kar do 90 % takšnih projektov neuspešnih, kar zahteva izredno previdnost, temeljito pripravo 
in popolno predanost vseh udeležencev projekta. Še vedno rastoč trg tako imenovanih ERP-
sistemov obenem priča, da so koristi, ki jih podjetje pričakuje v primeru uspešne uvedbe 
sodobnih celostnih informacijskih sistemov izredno velike in zato se vodstva podjetij tudi 
odločijo za tak visoko tvegan korak. 
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Slika 8: Pričakovani učinki celovitega informacijskega sistema po fazah 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vir: Willis, 2002, str. 35. 
 
 
2.5.2. Poglavitni dejavniki uspešne uvedbe celovitega poslovno informacijskega sistema 
 
Da bodo učinki uvedbe celovitega informacijskega sistema v podjetju pričakovani in 
pozitivni, mora podjetje v vsakem koraku vsake faze življenjskega cikla ERP-sistema, 
dosledno slediti večinoma enotnim zahtevam, ki jih postavljajo sicer različne teorije uvajanja 
celovitih poslovno IS. Bližnjic za doseganje uspeha preprosto ni. 
 
Pomembno dejstvo, ki ga priznavajo skoraj vse teorije, je tesna povezanost postopkov 
prenove poslovnih procesov in informacijskega sistema podjetja. Predlagajo povezano 
obravnavo teh dveh procesov, vendar na različne načine. Za nekatera podjetja tako predlagajo 
prilagoditev njihovih poslovnih procesov procesom, ki jih že vsebuje standardna ERP-rešitev 
in posledično drugačen diagram izvajanja prenove informacijskega sistema. Za druga podjetja 
pa menijo in predlagajo, da je optimalna rešitev ohranitev njihovih edinstvenih procesov, ki 
predstavljajo visoko dodano vrednost. V zadnjem primeru se morajo podjetja zato osredotočiti 
na iskanje informacijskega sistema, ki jim bo kar najbolj uspel podpreti obstoječe (edinstvene) 
procese ali pa se celo odločiti za prilagoditev funkcij IS obstoječim procesom. 
 
Dejavnik, ki bistveno prispeva k uspešni uvedbi projekta ERP–sistema, je tudi osredotočenje 
h kakovostni organizaciji projekta. Predvsem je treba razumeti, da samo programsko orodje 
nikakor ni jedro projekta in tudi ni pogoj za uspešno izvedbo projekta. Jedro projekta so v 
prvi vrsti ljudje. Pravilno upravljanje ljudi, ki sodelujejo v projektu, je zato bistven element 
njegovega uspeha (Wallace, 2001, str. 15–39). 
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Dejavnike v projektu lahko razporedimo po znani ABC metodi, ki z razvrščanjem materiala 
glede na njegovo pomembnost omogoča učinkovitejše upravljanje zalog. V projektu uvedbe 
ERP-sistemov so najpomembnejši dejavnik, dejavnik »A«, ljudje, dejavnik »B« so podatki in 
dejavnik »C«, kot najmanj pomemben, je informacijska oprema (strojna in programska). 
 
Ljudje so zagotovo najpomembnejši akter v zgodbi o uspehu projekta uvedbe ERP-sistemov. 
Samo če so pravilno vodeni in bodo razumeli cilje projekta in načine za njihovo doseganje, bo 
možna uspešna izvedba. Podatki (kosovnice, skladiščni listi, proizvodni načrti ...) so drugi 
izredno pomemben del projekta, saj morajo biti pravilni in popolni, če želimo zagotoviti 
učinkovito delovanje poslovnega sistema. In na koncu je prav tako bistvenega pomena tudi 
informacijska tehnologija, saj ERP-sistemi brez nje praktično ne morejo delovati, vendar pa je 
v primerjavi z ljudmi in podatki manj pomembna. 
 
Rezultat projektov uvajanja ERP-sistemov je bolj ali manj uspešno delujoč poslovni sistem, ki 
je podprt s poslovno informacijskim orodjem. Glede na to, kako dobro podjetja izkoriščajo to 
orodje, jih lahko razvrstimo v sledeče skupine: 
 
Podjetja razreda »A«, ki uporabljajo ERP-orodja v svojem celotnem okolju in s tem bistveno 
izboljšujejo storitve za kupce in produktivnost ter optimizirajo stroške. 
Podjetja razreda »B«, v katerih uvedbo ERP-orodja podpira vodstvo podjetja, uporablja pa ga 
srednji menedžment za doseganje merljivih izboljšav kakovosti poslovanja. 
Podjetja razreda »C«, v katerih ERP-orodje deluje predvsem v vlogi boljšega orodja za 
naročanje materiala in s tem pripomore k optimizaciji upravljanja zalog. 
Podjetja razreda »D«, kjer ERP-orodje deluje z nepopolnimi in nepravilnimi podatki in 
informacijami in je slabo razumljen med uporabniki ter nudi le malo pomoči pri izvajanju 
poslovanja podjetja. 
 
Cilj uvedbe ERP-sistema je doseči njegovo delovanje najmanj v razreda »B« ali »A«. Pri 
prenovi ERP-sistema je cilj izboljšanje delovanja sistema, prehod s področja razredov »D« in 
»C« v razreda »A« ali »B«. 
 
Za doseganje ciljev so poleg vizije, strategije in načinov potrebni tudi vsebinsko in količinsko 
ustrezni viri, kot tudi že obravnavana osredotočenost na ljudi, kot osnovni gradnik projekta. 
Viri so v vsakem okolju omejeni in tudi v podjetju, ki se loti projekta uvajanja ERP-sistema, 
je tako. Poleg tega se projekt uvaja v poslovnem okolju, v katerem je prva prednostna naloga 
vedno realizacija poslovanja. To pa naš projekt avtomatsko postavi v položaj najmanj druge 
prednostne ravni, kar še dodatno omejuje njemu razpoložljive vire. Bistvenega pomena za 
uspeh projekta je zato razumevanje sistema treh povezanih spremenljivk. 
 
Spremenljivke so:  

• količina dela, ki ga je treba narediti, 
• količina koledarskega časa, ki nam je na razpolago in  
• količina virov, ki so na razpolago za projekt. 

 
Odvisnost teh spremenljivk opredelimo na sledeči način: 

• dve spremenljivki lahko ostaneta konstanti ob pogoju, da imamo možnost svobodno 
uravnavati tretjo izmed njih. 

 
Če je količina dela, ki ga moramo narediti, fiksna in je fiksen tudi čas, ki ga imamo na voljo 
za izvedbo, lahko z ustreznim prilagajanjem količine potrebnih virov ERP-sistem uvedemo v 
zahtevani obliki in času. 
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Žal pa zaradi že omenjene omejenosti razpoložljivih virov v realnosti nimamo vedno 
možnosti na zgoraj opisani način uravnavati spremenljivke v »enačbi« projekta. To nas 
pripelje do položaja, ki smo mu priča tudi v našem vsakdanjem življenju, ko moramo 
uskladiti želje in potrebe z realnimi možnostmi – viri. 
 
Slika 9: Primer poteka aktivnosti v diagnostični fazi načrtovanja informacijskih sistemov 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vir: Koprivšek, 2000, str. 639. 
 
Ena od začetnih odločitev v projektu uvajanja ERP-rešitev tako izhaja iz problematike, ali 
nam viri sploh omogočajo uvedbo ERP-sistema v celotni organizaciji? Če viri niso zadostni, 
se še vedno lahko odločimo za pospešeno – kosovno uvedbo ERP-sistema. Takšen način 
uvedbe ERP-sistema predvideva postopno uvajanje sistema, v tako imenovane »smiselno 
zaokrožene kose« organizacije, s tempom, prilagojenim razpoložljivim virom. V svoji 
organizacijski strukturi in vsebini takšen »kosovni način« uvedbe ne odstopa bistveno od 
postopka istočasne uvedbe ERP-sistema v celotno organizacijo in ga zato v nadaljevanju ne 
bom podrobneje ločeno predstavil. Zaradi takšnih strateških odločitev je diagnostična faza 
oziroma faza analize zagotovo ena izmed najpomembnejših v procesu uvajanja ERP-sistema. 
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2.5.3. Koraki uvedbe celovitega poslovno informacijskega sistema 
 
Na podlagi 35-letnih praktičnih izkušenj menedžerjev in strokovnjakov s področja poslovnih 
IS v in poslovnih procesov je bil izoblikovan postopek uvedbe ERP-sistemov, imenovan 
»preizkušena pot«. Postopek ne izhaja iz teoretičnega modela, pač pa je rezultat dolgoletnega 
mučnega učenja na napakah in strmenja k izboljšavi uspešnosti delovanja poslovno IS v 
konkretnih podjetjih. Sestavlja ga množica korakov, ki jih je treba izvesti skrbno in popolno 
ter brez iskanja bližnjic in/ali poenostavitev. V primeru nezadostnih virov za izvedbo 
celotnega projekta (v vsej organizaciji, z vsemi proizvodi, v vseh oddelkih in funkcijah) je 
mogoča že omenjena kosovna uvedba, katere namen je odvrniti podjetja od skušnjav po 
poenostavitvi procesa uvedbe ERP-sistema v podjetje.  
 
Poglavitni koraki, ki sestavljajo »preizkušeno pot« uvedbe ERP-sistema so (Wallace, 2001, 
str. 33): 

• Analiza ali ovrednotenje I: ta korak pomeni izvedbo analize obstoječega stanja, 
problemov, priložnosti, strategij itd. v podjetju. Postavlja vprašanja, kot so na primer: 
»Ali je ERP-sistem najboljši način za povečanje konkurenčnosti? Kakšen je 
najustreznejši način za njegovo uvedbo, če je ERP-sistem najboljši način za povečanje 
konkurnčnosti?« Analiza služi kot osnova za sestavo kratkoročnega akcijskega načrta, 
ki premošča časovno obdobje do izdelave podrobnega projektnega načrta. 

• Začetno izobraževanje: v tem koraku mora skupina vodstvenega in operativnega 
menedžmenta pridobiti osnovna znanja o ERP-sistemu, kar pomeni seznanitev s 
sestavinami ERP-sistema, načinom njegovega delovanja, zahtevami za uvedbo in 
pravilno delovanje. Izobraževanje je nujno za vodstven kader, saj jim pridobljeno 
znanje na podlagi sklepov analize omogoča izdelati vizijo projekta, analizo stroškov in 
koristi ter prepoznanje njihove vloge v samem projektu.  

• Analiza stroškov in koristi: v pisnem dokumentu mora predstaviti stroške uvedbe in 
koristi, ki jih bo delovanje ERP-sistema prineslo podjetju, katere končni rezultat je 
formalna odločitvi o nadaljevanju oziroma ne-nadaljevanju projekta uvedbe ERP-
sistema. 

• Odločitev za/proti projektu uvedbe ERP-sistema: velja ugotoviti, da obstaja (majhna) 
možnost, da bo analiza stroškov in koristi pokazala, da je podjetje tako dobro 
upravljano in da prekaša svojo konkurenco, tako, da ne potrebuje uvedbe ERP-
sistema. V tem primeru bodo rezultati analize podjetje usmerili k drugim projektom. 
Če so koristi, ki jih predvideva analiza, privlačne, mora odločitev za nadaljevanje 
projekta na tem mestu formalno sprejeti najvišje vodstvo podjetja. 

• Vizija: kot pisni dokument mora definirati želeno operativno okolje, ki mora biti 
vzpostavljeno z uvedbo ERP-sistema. Odgovarja na vprašanje: »Kako naj bi podjetje 
delovalo po uvedbi ERP-sistema?« 

• Cilji: v tem koraku mora biti v podjetju dosežen sporazum, za katere kategorije 
poslovanja pričakujemo izboljšave in kakšne ravni naj bi po pričakovanju dosegle. 

• Projektna organizacija: zahteva postavitev nadzornega organa projekta, operativne 
projektne skupine, vodje projekta in določitev drugih udeležencev v projektu. 

• Uvodno izobraževanje in vadba: določeno šolanje, vezano na ERP-sistem, mora biti 
izvedeno najmanj za osemdeset odstotkov sodelavcev podjetja, v najboljšem primeru 
pa kar za vse. Uspešna uvedba ERP-sistema namreč zahteva velike spremembe v 
podjetju, vključno s spremembo načina opravljanja dela ljudi, na vseh ravneh podjetja. 
Ljudje se morajo tudi zavedati, kaj, zakaj in kako bodo te spremembe vplivale na njih. 
Razumeti morajo, zakaj morajo svoje delo opravljati drugače in kakšne koristi bodo te 
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spremembe prinesle. Izogibanje uvodnim korakom procesa uvedbe ERP-sistema se z 
negativnimi obrestmi pozneje vedno povrne podjetju, saj morajo v tem primeru 
pogosto ponavljati izobraževanje, zaradi nerazumevanja osnovnih načel delovanja 
ERP-sistema med uporabniki. 

• Uvedba prodajnega in proizvodnega planiranja: to planiranje je pogosto obravnavano 
kot vzvod vodilnega menedžmenta za upravljanje poslovanja in je bistvena sestavina 
ERP-sistema ter morda tudi njegov najpomembnejši element. ERP-proces preprosto 
ne deluje učinkovito brez njega. Naloga tega planiranja je že v prejšnjem poglavju 
opisano usklajevanje povpraševanja s ponudbo in vključuje relativno malo 
udeležencev ter zahteva tudi relativno malo časa in virov za uvedbo. Zato je smiselno, 
da se ta proces uvede v ERP-sistem že zgodaj in se s tem hitro zagotovi neposredne 
koristi njegove uvedbe na delovanje podjetja, obenem pa dobimo tudi dodatno 
spodbudo za uvedbo drugih delov ERP-sistema. 

• Upravljanje povpraševanja, planiranja in načrtovanja procesov: prodajno in 
proizvodno planiranje uravnava povpraševanje in ponudbo na visoki količinski ravni. 
Na področju upravljanja povpraševanja, planiranja in načrtovanja pa se izvaja 
konkretno usklajevanje na ravni proizvodov, kupcev, naročil in opreme. V procesu 
uvedbe ERP-sistema se v tem koraku razvijejo in določijo novi pristopi načrtovanja, 
vnosa naročil kupca, podrobnega planiranja in razporejanja ter uvedbe teh novih 
procesov na pilotski ali preklopni način. 

• Podatkovna integriteta: Za uspešno delovaje ERP-sistema se zahteva integriteta 
podatkov na veliko višji ravni, kot jo ponavadi uspejo doseči mnoga podjetja. Po 
načelu, da slabi vhodni podatki pomenijo slab rezultat, je torej v ERP-sistemu 
zahtevana izredno visoka pravilnost in popolnost podatkov, s katerimi sistem deluje 
(podatki o zalogah, kodiranje, sestavnice, formule, proizvodni načrti ...), zato mora 
podjetje za zagotovitev uspeha delovanja celega ERP sistema nujno vložiti ustrezno 
delo, znanje in čas za ureditev tega področja poslovanja. 

• Finančni in računovodski proces – definiranje procesa in njegova uvedba: tudi 
finančni in računovodski proces mora biti določen in uveden enako dosledno kot 
procesi povpraševanja in planiranja. Vendar je dobra stran tega procesa, da je za 
večino podjetij manj zahteven in zato bolj tekoč, saj finance in računovodstvo 
temeljijo na bolj zrelem znanju in postopkih, ki so že bolj razviti, določeni, in 
zahtevani s strani državnih organov ter ne nazadnje tudi bolje razumljeni med ljudmi. 
Podjetja imajo večinoma, že pred uvedbo ERP-sistemov, dodelane procese 
računovodskega delovanja, ki jih definirajo celo zunanji dejavniki, le-ti pa so prav 
tako pogosto tudi že podprti z računovodskimi in finančnimi informacijskimi orodji. 
Ob uvedbi ERP-sistema se področje financ in računovodstva tako večinoma zgolj 
vsebinsko prilagodi novim poslovnim procesom podjetja, ki jih mora spremljati in v 
primeru zamenjave programskega orodja samo še preklopi svoje delovanje na nov IS. 

• Izbira IS in konfiguracijska nastavitev programske opreme: podjetja, ki imajo uvedene 
že obstoječe poslovne IS, bodo projekt uvedbe ERP-sistema lahko preživele tudi brez 
posebno bolečih izkušenj, saj bodo morale morda samo še dodati nekatere nadgradnje 
obstoječih IS in spremeniti določene nastavitve obstoječega (starega dela) IS. Podjetja, 
ki pa bodo vzporedno uvajala tako ERP-sistem kot tudi IS, pa bodo morale skrbno 
prehoditi več zahtevnih korakov. Že do zdaj je opisan postopek uvedbe ERP-sistema 
jasno izrazil ločnico med ERP-sistemom in IS. Primerjava, ki ji sledi je, da lahko 
kupiš najboljšo opremo za golf, pa brez znanja igranja golfa z njo ne boš dosegel 
dobrih rezultatov. Obenem pa vrhunski igralec te igre nujno potrebuje najboljšo 
opremo, da lahko v konkurenci najboljših doseže izjemen rezultat. ERP-programska 
oprema, ki jo ponujajo vodilni svetovni proizvajalci, je zagotovo v večini primerov 
povsem ustrezna za uporabo v večini podjetij, vendar so rezultati njene uporabe 
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pogosto nezadostni. Vzrok je seveda v napačnem pristopu k implementaciji ERP-
sistema, kot celotnega projekta, ki je veliko širši od samega programskega paketa. 
Projekt uvedbe ERP-sistema po »preizkušeni poti« zato zagovarja načelo, da je izbor 
programske opreme sicer pomemben, vendar ne bistven element projekta. Podjetje 
mora v odvisnosti od stanja obstoječe programske opreme, razpoložljivih virov in časa 
sprejeti odločitev o ustrezni informacijski podpori ERP-sistemu. Odločitev je lahko, 
da je sedanji sistem ustrezen, da ga je treba nadgraditi, da se ga bo zamenjalo 
simultano z uvedbo ERP-sistema oziroma da se ga bo zamenjalo pozneje, po končani 
uvedbi glavnih delov ERP-sistema in ob razpoložljivosti potrebnih virov za to 
aktivnost. 

• Analiza – ovrednotenje II: ta korak je osredotočen na oceno položaja, problemov, 
priložnosti in strategij podjetja po izvedeni prvi fazi uvedbe ERP-sistema. To je tisti 
dejavnik v podjetju, ki vzpodbudi pobude za nadaljnje izboljšave ERP-sistema. 

• Permanentno izobraževanje, vezano na ERP-sisteme: je nujno, saj prihajajo v podjetje 
novi ljudje, že dlje zaposleni pa radi stvari pozabijo. Za ohranitev učinkovitega 
delovanja ERP-sistemov in njihovo izboljšavo je zato nujno zagotoviti stalen dostop 
do znanj in izkušenj, vezanih na ERP-sisteme, in organizirati redna in po potrebi 
izredna šolanja in delavnice na to temo. 

 
Zgoraj prikazani poglavitni koraki uvedbe ERP-sistema v podjetje v skladu s postopkom 
»preverjene poti« so samo vrhnja raven, ki združuje in strukturira vse aktivnosti, ki morajo 
biti v podjetju izvedene ob uvedbi ERP-sistema. Zaporedje samega izvajanja posameznih 
korakov ali celo njihovo prekrivanje je lahko delno fleksibilno in je odvisno od količine časa, 
virov, izkušenj in znanja, s katerimi razpolagamo v tako opredeljenem proračunu projekta. 
Akterji teh aktivnosti pa večinoma ne morejo biti nihče drug, kot zaposleni v podjetju. Seveda 
je treba v projekt vključiti tudi zunanje svetovalce, s kakovostnimi praktičnimi izkušnjami, 
vendar je še vedno bistveno načelo, da so podjetju zares predani samo zaposleni, ki imajo 
interne izkušnje z delovanjem podjetja in ki uživajo v podjetju ustrezno prepoznavnost in 
ugled. Ti lahko uspešno vodijo takšen projekt oziroma učinkovito realizirajo zahtevane naloge 
v projektnih skupinah. 
 
Predstavljeni proces uvedbe ERP-sistema v podjetje je tudi časovno izredno ambiciozen. 
Predvideva namreč uvedbo ERP-sistema v notranje okolje podjetja v enem letu, v naslednjega 
pol leta pa razširitev njegovega delovanja še na pokritje oskrbovalne verige. S tem pa se 
projekt še ne konča, saj v nadaljnjem obdobju predvideva še korake korporativne integracije 
ERP-sistemov. 
 
Vsi zgoraj predstavljeni optimistični cilji (časovni okvir, doseganje učinkovitosti delovanja 
ERP-sistema, na ravni razreda »A« ali najnižjega »B« razreda, so izvedljivi samo z doslednim 
upoštevanjem predlaganih korakov uvedbe, ki kot najpomembnejši dejavnik uspeha projekta 
poudarjajo ljudi in zahtevajo izredno aktivno vlogo vodstva podjetja v projektu ter ostro omeji 
pomen samega informacijskega orodja za podporo poslovnemu sistemu v celotnem projektu 
uvedbe ERP-sistema. 
 
Obstajajo pa tudi drugačni, bolj k samemu programskemu orodju, usmerjeni postopki uvedbe 
celovitega poslovno IS v podjetje. Ker so v ERP-programske sisteme vključene tako 
imenovane »najboljše poslovne prakse«, mnoge teorije poudarjajo smiselnost skrbne izbire 
ERP-programskega orodja, ki najbolj ustreza potrebam podjetja. Šele ob uvedbi le-tega je 
nato mogoča največja prilagoditev poslovnih procesov zahtevam v IS predvidenih postopkov. 
S tem zagovarjajo doseganje največjih skupnih pozitivnih učinkov takšne prenove poslovnih 
procesov in IS podjetja (znižanje stroškov delovanja informacijskega sistema, ureditev 
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Vendar različne teorije hkrati priznavajo, da je takšen način bolj ustrezen za manjša podjetja, 
ki svoje konkurenčne prednosti ne gradijo na izjemnih in edinstvenih poslovnih procesih ter 
tudi ne premorejo zadostnih virov za dodaten razvoj ali prilagoditev poslovnih IS. Večja 
podjetja se največkrat zatečejo h kombiniranju obeh pristopov. Tako del procesov, ki po 
njihovem mnenju niso ključni, prilagodijo standardnim procesom v ERP-rešitvah. Procese, za 
katere menijo, da so ključni vir njihove dodane vrednosti, pa ohranijo ali jih celo izboljšajo in 
prilagodijo informacijska orodja v obliko, ki omogoča njihovo učinkovito podporo. 
 
 
2.6. Opis ERP-programske rešitve NAVISION  
 
Primer uspešnega celovitega informacijskega programskega orodja je Navision. V dvajsetih 
letih je celostna rešitev za majhna in srednje velika podjetja pridobila okoli 400.000 
uporabnikov v 40.000 podjetjih in v več kot 50 državah. 
 
 
2.6.1. Zgodovina programske rešitve NAVISION 
 
Podjetje, ki ga danes poznamo pod imenom Navision, je bilo ustanovljeno leta 1983 na 
Danskem, kjer še danes poteka glavnina njegovega razvoja. Prvotni proizvod podjetja je bil 
izvorno poimenovan »PCPlus« in se je tržil na Danskem in Norveškem. Orodje je 
zagotavljalo računovodsko podporo majhnim in srednje velikim podjetjem in se je 
predstavljalo pod motom »Lepota preprostosti«. V letu 1987 je podjetje spremenilo svoje ime 
v Navision, svoj proizvod pa poimenovalo Navigator. 
 
Po letu 1990 je podjetje lansiralo na trg izdelek Navision 3.0 in začelo širiti svoje poslovanje 
prek skandinavskih trgov v Nemčijo, Španijo in Veliko Britanijo in Združene države 
Amerike. V letu 1993 so razvili novo generacijo rešitve Navision, ki je zasnovana na 
Microsoft Windows 32-bitni platformi odjemalec/strežnik. Do leta 1999 so izdelku dodali še 
funkcionalnosti upravljanja proizvodnih kapacitet in distribucije. 
 
Leta 2000 je Navision pridobil Microsoft Windows 2000 Profesional certifikacijo in 
Microsoft Windows 2000 Server certifikacijo. Podjetje Navision se je tudi združilo z 
Danskim konkurentom Damgaard Software. V letu 2001 je konsolidiralo svoj produktni 
portfolio na izdelke Navision Attain in Navision Axapta, integriralo aplikacije elektronskega 
poslovanja v oba izdelka, uvedlo uporabniški portal, ki temelji na brskalniku za dostop do 
obeh izdelkov in uvedlo funkcionalnost povezave oskrbovalne verige. 
 
V letu 2002 je Microsoft prevzel podjetje Navision za 1,4 mrd. USD (kar je največji dosedanji 
Microsoftov prevzem) in je predstavljal tržno najhitrejše rastočo računovodsko rešitev, ki jo je 
ponujal Microsoft. V letu 2001 je bila rast prodaje sistema Navision 32%, kljub negativnim 
učinkom streznitve po Y2K šoku. Rast prodaje sistema je tudi danes stabilna, kar izdelku 
zagotavlja tudi izredno dobre obete za prihodnost.  
 
Danes rešitev Navision Attain omogoča majhnim in srednje velikim podjetjem povečanje 
storilnosti z integriranimi funkcionalnostmi vodenja financ, preskrbovalne verige, upravljanja 
odnosov in elektronskega poslovanja, ki so preprosto prilagodljive ter preproste za uporabo in 
vzdrževanje. 
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2.6.2. Glavne značilnosti programske rešitve NAVISION 
 
Glavne značilnosti programske rešitev Navision so: 

• Navision je oblikovan za podporo poslovanju podjetja v prihodnosti, 
• ima nizko razmerje med skupnimi stroški lastništva in funkcionalnostjo v primerjavi z 

ostalimi konkurenčnimi sistemi, 
• v svoji osnovni obliki pokrije večino zahtevanih poslovnih funkcij in ne potrebuje 

posebnih dodatnih preoblikovanj, 
• fleksibilnost sistema dovoljuje podjetju samemu, da ga prilagodi specifičnim 

zahtevam za pokrivanje poslovanja, 
• rešitev se lahko prilagaja rasti podjetja, spremembam na trgu in v poslovnem okolju, 
• metodologija »On-target« zagotavlja hitrost pri uvedbi sistema in zmanjšuje stroške 

uvajanja, 
• večjezičnost in razširjenost v svetu omogoča poslovanje podjetja v mednarodnem 

okolju, 
• informacijski sistem je razvit na Microsoftovi NT in SQL bazi, 
• aplikacije odjemalcev tečejo na Windows platformi, 
• Microsoftova tehnologija zagotavlja kompatibilnost z Microsoftovimi orodji (Excel, 

Access, Word, Outlook), 
• zagotovljen je enkraten vnos podatkov, 
• zagotovljena je podpora za internet (B2B, B2C, centralni aplikacijski strežnik za 

celotno podjetje), 
• zagotovljena je lokalna in celodnevna podpora v primeru težav, 
• zagotavlja ustrezne spremembe v poslovnem IS ob spremembah zakonodaje, 
• IT skrbnikom v podjetju je zagotovljeno spreminjanje in kreiranje oblik izpisov, 

dodajanje tabel, uvoz in izvoz podatkov in drugih posegov, ki jih mora opraviti 
superuporabnik, 

• možnost določanja urnika izvajanja obsežnih obdelav in izpisov, 
• stroški vzdrževanja sistema so minimalni, zagotovljene so nove verzije in servisni 

paketi in 
• uporabniški vmesnik je prijazen. 

 
 
2.6.3. Tehnologija programske rešitve NAVISION 
 
Navision je bil razvit v 100% grafičnem programskem okolju jezikov C/SIDE, ki imajo tako 
kot aplikacija grafične uporabniške vmesnike z naborom predefiniranih orodij. 
 
Orodje deluje na treh različnih bazah podatkov, domači Navision bazi podatkov, Microsoftovi 
SQL Server bazi podatkov in Microsoftovi MSDE bazi podatkov. V preteklosti je 80 % 
Navisionovih uporabnikov delovalo na Navisionovi bazi podatkov, ki zagotavlja visoko 
hitrost delovanja, stabilnost in nizke celotne stroške lastništva. Kljub temu se je v zadnjem 
obdobju povečala uporaba Microsoftove SQL baze podatkov, ki je tudi najboljša rešitev za 
večje uporabnike Navisiona. 
 
Navision je 32-bitna aplikacija, ki je zelo prilagodljiva in omogoča dostopnost izvorne kode 
za dokaj nizek znesek. Ta možnost je najbrž poglaviten razlog uspeha Navisiona. Izvorna 
koda omogoča uvajalcem orodja (pa naj bodo to partnerska svetovalna podjetja Microsofta ali 
pa sami uporabniki) preprost dostop in adaptacijo orodja za doseganje specifičnih potreb 
panoge ali konkretnega podjetja. 
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2.6.4. Arhitektura in uporabniško okolje programske rešitve NAVISION 
 
Navison (Attain) je modularna rešitev, zgrajena iz manjših enot, ki jih imenuje granule. Vsi 
deli rešitve, tako sistemski kot aplikativni, so razdeljeni v granule in omogočajo oblikovanje 
in programiranje po meri uporabnika. Ta skrbno oblikovan sistem granul omogoča veliko 
prožnost pri izbiri funkcionalnosti. Kupimo samo potrebne standardne funkcije, ki se jih 
potem prilagodi potrebam kupca in naknadno po potrebi doda nove komponente, ki jih kupec 
potrebuje. 
 
Seznam modulov je na prvi pogled skromen, vendar je arhitektura rešitve zasnovana tako, da 
veliko funkcionalnosti, ki pri konkurenčnih rešitvah nastopajo kot samostojni moduli, v 
Navisionu spada pod osnovne module sistema (primer: bančno poravnavanje spada v glavno 
knjigo, prodajna in nabavna naročila pa med terjatve in obveznosti). Ob podrobnem pregledu 
vseh aplikacijskih področij in granul sistema tako vidimo, da dejansko vsebuje vse standardne 
funkcionalnosti sodobnega ERP-sistema. Navision pa omogoča tudi uporabo dodatnih 
funkcionalnosti (aplikacij) namenjenih zadovoljevanju specifičnih panožnih potreb kupcev. 
Takšne dodatne module je možno kupiti pri konkurenčnih ali komplementarnih ponudnikih 
ali pa jih razviti samostojno v okolju aplikacije Navision in jih prek vmesnika, ki uporablja 
opisni jezik XML, povezati z osnovnim paketom funkcionalnosti Navision. 
 
Aplikacija je tesno povezana tudi z drugimi Microsoftovimi orodji, zlasti s programskim 
paketom Outlook 2003, po katerem je modeliran uporabniški vmesnik programa, Excelom, ki 
služi kot orodje za prikaz in obdelavo poslovnih podatkov in poročil, ter procedurami, 
vgrajenimi v strežnik SQL Server za upravljanje dogodkov in obveščanje. 
 
Tabela 1: Pregled glavnih modulov in granul sistema Navision Attain 
 

Standardni moduli in granule: Dodatni moduli: 
• Glavna knjiga 

o Upravljanje denarja 
o Finančno poročanje 
o Bančno poravnavanje 
o Konsolidacija 
o Spremljanje/Napovedovanje 
o Alokacije 

• Obveznosti 
o Nabavna naročila 

• Terjatve 
• Prodajna naročila 

o Prodajni davek 
• Plače 
• Zaloge 
• Stroški dela 
• Upravljanje sistema 

• Skladiščenje 
• Upravljanje kadrov 
• Zunanja trgovina 
• Upravljanje storitev 
• Kosovnice 
• Viri 
• Fiksna sredstva 
• Proizvodnja 
• Planiranje nabave 
• Upravljanje kapacitet 
• CRM 

 

 
Vir: Interna gradiva podjetja Adacta, 2005, str. 93.  
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Navision Attain odlikuje tudi uporabniku prijazno delovno okolje, ki sledi logiki 
Microsoftove družine izdelkov Windows. Tako glavni ekran vsebuje na vrhu in dnu vrstice 
ikon za izvajanje osnovnih aktivnosti (tiskanje, ogled, brisanje, kopiranje, lepljenje, preklic 
izvedbe, vstavitev, iskanje, filtriranje, urejanje ...). Omogoča tudi uporabo funkcijskih tipk, za 
izvajanje standardnih Windows funkcij in s tem uporabo aplikacije tudi brez miške. 
 
Slika 11: Vstopni ekran v aplikacijo Navision Attain 
 

 
 
 
Vir: Interna gradiva podjetja Adacta, 2005, str. 15.  
 
 
2.6.5. Metodologija uvajanja sistema Navision 
 
Standardni proces uvajanja ERP-programske rešitve Navision tvori pet korakov, ki so sestavni 
del metodologije in omogočajo učinkovito uvedbo in preprost prenos znanja na uporabnike 
(Interno gradivo Iskratel, 2003, str. 14): 

• Analiza: V tej fazi se izvede celovita analiza poslovnih procesov stranke in oceni 
njene potrebe. Te ugotovitve se dokumentirajo v dokumentu »Funkcionalnih potreb«, 
ki ga uporabnik nato preveri in potrdi. Ključni dogodki v fazi analize so: 

o priprava projekta in planiranje, 
o namestitev aplikacije Navision pri stranki, 
o usposabljanje ključnih uporabnikov, 
o zbiranje vseh baz podatkov, 
o osnovni intervjuji in delavnice za zbiranje podatkov o potrebah posameznih 

oddelkov v podjetju in 
o priprava in dodatna analiza funkcijskih potreb. 

• Oblikovanje:  V tej fazi se v »oblikovalnem dokumentu« oblikuje in predstavi 
arhitektura in zamišljena implementacija novega sistema. Nadzornemu svetu se 
predstavi podroben načrt uvedbe, potrebni proračun in terminski plan projekta. Ključni 
postopki v fazi oblikovanja so: 

o oblikovalni sestanki s člani projektne skupine, 
o prototipi uporabniških vmesnikov, zaslonskih slik in poročil, 
o zaključek načrtovanja migracije podatkov in integracije sistemov, 
o priprava načrta testiranje sistema, 
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o priprava in predstavitev »Oblikovalnega dokumenta« projektni skupini, 
o priprava in predstavitev »Predloga implementacije« nadzornemu svetu, 
o podpis in potrditev »Oblikovalnega dokumenta« in »Predloga implementacije« 

in 
o podrobnejše oblikovanje sistema in priprava plana delovnih verzij. 

• Razvoj in testiranje: V tej fazi se razvijejo in testirajo posebne prilagoditve sistema 
Navision za stranko. Uporabniki testirajo vsako delovno verzijo, ki se razvije in 
namesti. Ključni dogodki te faze so: 

o Navision modifikacije – modifikacije tabel, form in uporabniških vmesnikov, 
o implementacija sistema Navision pri stranki, 
o razvoj vmesnikov med različnimi integriranimi sistemi, 
o usposabljanje osebja za testiranje in 
o testiranje delovnih verzij celotnega sistema. 

• Namestitev: V tej fazi je sistem v celoti uveden pri stranki, prav tako pa  je 
zaključeno usposabljanje. Ključni dogodki te faze so: 

o dokončanje uporabniške dokumentacije, 
o dokončanje namestitev sistema, 
o vnos ali migracija preteklih transakcij, 
o usposabljanje uporabnikov, 
o potrjevanje sistema na nižjih ravneh uporabnikov in 
o začetek delovanja sistema. 

• Vzdrževanje, nadgrajevanje in posodabljanje: Po zagonu sistema je nujno 
zagotoviti strokovno podporo za vzdrževanje sistema v dobri kondiciji. Ureditev 
poprodajnih odnosov z dobaviteljem sistema Navision je možna s sklenitvijo 
vzdrževalnih pogodb različnih ravni, ki vključujejo zahtevani obseg podpore kupcu. 
Vzdrževanje, kot tudi nadgrajevanje sistema, z dodatnimi funkcijami zagotavlja 
ponudnik, lahko pa ga izvaja tudi usposobljena ekipa kupčevih strokovnjakov. V 
primeru zakonskih sprememb in izdaje nove verzije sistema ponudnik prav tako 
zagotavlja ustrezno posodobitev in izvedbo potrebnih spremljajočih aktivnosti 
(uvedba posodobitve, šolanje, nadzor).  

 
Povzemam, da je integrirani informacijski sistem Navision ob uspešni uvedbi lahko 
učinkovito orodje za podporo celotnemu poslovanju majhnih in srednje velikih podjetij. 
Njegove ključne prednosti so fleksibilnost, možnost lastnega razvoja ali prilagoditev, možnost 
povezav z Microsoftovimi proizvodi, podpora vseh poslovnih funkcij v podjetju in 
povezovanje s partnerji, hitra implementacija ter relativno nizki stroški le-te. 
 
 
3. Prenova poslovnih procesov v podjetju 
 
Poslovni proces opredeljujemo kot skupek logično povezanih izvajalskih in nadzornih 
postopkov ter aktivnosti, katerih posledica oziroma izid je načrtovani izdelek ali storitev. 
Lahko ga opredelimo tudi kot povezan nabor dejavnosti in nalog, ki imajo namen vhodnim 
elementom v proces, za naročnika ali kupca, dodati uporabno vrednost na izhodni strani 
procesa. Proces ni prepoznaven le po aktivnostih, ki jih opravljajo njegovi izvajalci, pač pa 
predvsem po zaporedju dejavnosti in opravil, ki jih je treba izvesti, da bi na izhodni strani 
procesa dobili predvidene rezultate. Govorimo o ureditvi procesnih aktivnosti skozi čas in 
prostor, z začetkom in koncem ter z jasno izdelanimi vhodi in izhodi. Kot procese je smiselno 
opredeliti zgolj tiste aktivnosti, ki neposredno ali posredno prispevajo k dodani vrednosti 
končnih proizvodov in jih lahko predstavimo z notranjo vrednostno verigo (Kovačič, 2005, 
str. 29). 
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Slika 12: Porterjeva vrednostna veriga za proizvodno podjetje 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vir: Turban, 2002, str. 89. 
 
 
3.1. Procesni vidik poslovanja podjetja 
 
V vrednostni verigi predstavljene aktivnosti, ki sestavljajo poslovne procese, lahko razdelimo 
na temeljne aktivnosti, ki neposredno oblikujejo dodano vrednost podjetja in so usmerjene k 
zadovoljevanju kupca, ter na podporne aktivnosti. Temeljne aktivnosti se povezujejo v 
poslovne procese in jih delimo na aktivnosti vhodne logistike (VL), proizvodnje (PR), 
izhodne logistike (IL) prodaje in trženja (PT) ter poprodajne aktivnosti (VP). Podporne 
aktivnosti le posredno vplivajo na dodano vrednost in skrbijo za razvoj in nadzor nad 
delovanjem temeljnih aktivnosti. Združimo jih lahko v skupine aktivnosti za zagotavljanje 
poslovne infrastrukture, obvladovanje kadrovskih virov, razvijanje proizvodov in nabavljanje 
potrebnih virov. Končni učinek vseh aktivnosti v podjetju in posledično dobrih poslovnih 
procesov je dobiček, ki izraža uspešnost poslovanja podjetja tako, da od ustvarjene dodane 
vrednosti odšteje stroške poslovanja. 
 
Značilnosti dobrega procesa so (Kovačič, 2005, str. 29):  

• orientiranost na kupca, 
• dvigovanje dodane vrednosti proizvodov, 
• znani in sposobni lastniki, 
• razumevanje in sprejemanje s strani vseh sodelujočih v procesu, 
• merljiva učinkovitost in uspešnost in 
• nenehno izboljševanje. 
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Iz definicije lastnosti dobrega poslovnega procesa je jasno, da je sestavna lastnost procesa 
njegova spremenljivost, cilj pa nenehno izboljševanje procesa samega in s tem večji dobiček 
podjetja. Potreba po spremembah izhaja večinoma iz pritiskov okolja, saj le-ti nenehno 
spodbujajo podjetje k spremembam poslovnih procesov, ki so naslednji (Turban, 2002, str. 
117):  

• kupci (ki imajo izoblikovane svoje potrebe, vrednotenje le-teh in način njihove 
zadovoljitve), 

• konkurenca (ki s svojim delovanjem znižuje tržne ovire, povečuje mednarodno 
sodelovanje in ustvarja tehnološke inovacije) in 

• spremembe (trgi, proizvodi, storitve, tehnologije, poslovno okolje, ljudje se nenehno 
spreminjajo na nepredvidljiv in bistven način). 

 
Da bi podjetje zahtevane spremembe izvajalo čimbolj učinkovito, je bilo vloženega veliko 
znanja, truda in izkušenj v oblikovanje optimalnih postopkov upravljanja sprememb v 
podjetju in v nadaljevanju so predstavljene najbolj razširjene metode in orodja, ki jih podjetja 
uporabljajo: 

• Opredelitev strategije projekta prenove poslovanja, usklajevanje s strateškimi cilji 
podjetja in spremljanje učinkov (Benchmarking, metoda ključnih dejavnikov uspeha 
(CSF – Critical Success Factors) ...), 

• Upravljanje znanja (KM – Knowledge Management), upravljanje sprememb (CM – 
Change Management) in sprotno analiziranje poslovanja in spremljanja rezultatov 
oziroma upravičenosti sprememb (metoda uravnoteženih kazalnikov (BSC – Balanced 
Scorecard), metoda spremljanja stroškov po aktivnostih (ABC – Activity Based 
Costing), 

• Prenavljanje in izboljševanje poslovnih procesov (prenova poslovnih procesov (BRP – 
Business Process Reengineering), orodja za modeliranje poslovnih procesov, 
simulacije in analiziranje procesov), 

• Sistemi izboljševanja kakovosti (celovito upravljanje kakovosti (TQM – Total Quality 
Management), ISO-certificiranje, poslovna odličnost), 

• Informatizacija poslovnih procesov (metodologije razvijanja informacijskih sistemov, 
orodja za modeliranje podatkov in razvijanje programskih rešitev), 

• Krmiljenje in spremljanje izvajanja delovnih procesov (WFMS – Workflow 
Management Systems), upravljanje dokumentov, 

• Modeli in rešitve najboljše prakse (repozitorij podatkov, procesov in poslovnih pravil, 
referenčni modeli procesov, celovite programske rešitve (ERP – Enterprise Resource 
Planning)). 
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Slika 13: Shema upravljanja sprememb v podjetju 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vir: Turban, 2002, str. 115. 
 
 
3.2. Metode upravljanja poslovnih procesov 
 
Iz prakse izhaja ugotovitev, da metodološki temelj upravljanja poslovnih procesov sestavljajo 
predvsem metode: upravljanje sprememb (Change Management), celovito upravljanje 
kakovosti (Total Quality Management), primerjanje značilnosti (Benchmarking) in seveda 
metoda prenove poslovnih procesov (Business Process Reengineering) (Kovačič, 2005, str. 
63). 
 
Upravljanje sprememb (Change Management)  
Vzroki za spremembe v podjetju lahko izvirajo iz zunanjega okolja (tehnologija, konkurenca, 
zakonodaja ...), notranjega okolja (spremembe v odgovornosti ...) in iz težnje podjetja po 
proaktivnem delovanju. Za uspešno poslovanje mora podjetje te spremembe znati učinkovito 
upravljati. Ko podjetje naleti na problem oziroma potrebo po spremembi, se mora namreč 
odločiti, kaj narediti, in nato to odločitev tudi uspešno implementirati. Problematika, ki je v 
vseh okoljih povezana s spremembami, je odpor (zaposlenih in menedžmenta) do sprememb, 
saj so razlogi za odpor kar številni (občutek izgube nadzora, utapljanja v spremembah, 
občutek, da je ideja slaba, preveč predhodnih napak, ščitenje svojega obstoja). Za uspešno 
implementacijo sprememb je zato nujna dobra komunikacija – predstavitev idej, 
demonstracija – prikaz uporabnosti idej, oblikovanje – pomoč pri prilagajanju posameznikov, 
pogajanje – prilagoditi cilje na krajši rok in kooptacija oziroma prevzem idej – vključitev 
zmernih nasprotnikov, posredni vplivi – uporaba tretje osebe za nevtralizacijo močnega 
nasprotnika in koalicija – akumulacija politične podpore. Za uspeh pri uvedbi sprememb v 
podjetju pa je bistvenega pomena še participacija zaposlenih, ki bodo najbolj občutili 
spremembe v procesu spreminjanja in aktivna pomoč nadrejenih pri uvedbi. Proces uvedbe 
sprememb lahko ponazorimo v osmih korakih: 

1. vpeljati občutek potrebe po spremembah, 
2. oblikovati močno dominantno koalicijo, 
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3. postaviti cilje, 
4. sporočiti cilje, 
5. prenašati pooblastila, 
6. načrtovati in dosegati kratkoročne uspehe, 
7. utrditi izboljšave in dosegati spremembe in 
8. uzakoniti nove pristope (način dela). 

 
Celovito upravljanje kakovosti (Total Quality Management) 
Kakovost po standardu ISO 8402 opredelimo kot skupek vseh lastnosti in značilnosti 
proizvoda, procesa ali storitve, ki se nanašajo na sposobnost, da izpolnijo postavljene in 
neposredno izražene potrebe. Celovito upravljanje kakovosti je pristop k nenehnemu 
izboljševanju kakovosti poslovanja organizacije. Gre za celovit organizacijski pristop za 
nenehno izboljševanje kakovosti vseh organizacijskih procesov, izdelkov in storitev. Temelji 
na predpostavki, da je izboljševanje kakovosti ključni dejavnik doseganja učinkovitosti in 
uspešnosti podjetja, in izhaja iz osredotočenosti na zadovoljstvo kupca in neposrednega 
reševanja problemov na »prvi liniji«. Koncept TQM povezuje strateške, organizacijske, 
tehnične in k človeku usmerjene ukrepe, ki naj povečajo produktivnost in inovativnost, ter 
deluje po načelu inovativnih izboljšav, kot jih definira Demingov krog: 

• Načrtovati: 
o ugotavljati težave,  
o ugotavljati vzroke, 
o ugotavljati možne rešitve,  
o ocenjevati in 
o izbirati in izdelati načrte, 

• Narediti: 
o izvesti rešitve, 

• Preveriti: 
o preverjati rezultata, 

• Delovati: 
o delovati ali ponoviti proces. 

 
Primerjanje značilnosti (Benchmarking) 
Za čimbolj objektivno presojo stanja in perspektivnosti podjetja oziroma njegovega vztrajanja 
na začrtani poslovni usmeritvi je koristna pridobitev podatkov o izvajanju poslovnih procesov 
oziroma o poslovnih rezultatih sorodnih podjetij, če je le mogoče, podatke najuspešnejših 
podjetij na obravnavanem poslovnem področju. S to metodo preučujemo podjetja z najboljšo 
poslovno prakso, s ciljem izboljšati tudi svoje poslovno prakso. Tako se učimo na tujih 
izkušnjah, namesto da izhajamo samo iz lastnih procesov in znanj. Vendar proces primerjave 
značilnosti (Benchmarking) ne daje nobenih rezultatov, niti ne rešuje vseh težav v podjetju, 
omogoča pa nenehno učenje iz tujih izkušenj, dobrih in slabih. Postopek primerjanja 
značilnosti ponazorimo v naslednjih korakih: 

• ugotavljanje in opredelitev procesa, ki ga želimo izboljšati, 
• iskanje podjetij, ki so vodilna pri izvajanju tega procesa, 
• zbiranje podatkov in 
• analiza podatkov. 

 
Prenova poslovnih procesov (Business Process Reengineering) 
Opredelimo jo kot metodologijo upravljanja sprememb poslovnih procesov, ki jo sestavljajo 
tako korenite prenove poslovnih procesov kot tudi postopki izboljšav poslovnih procesov.  
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Izboljšava poslovnih procesov je preprostejša, manjša in zato tudi ne tako boleča sprememba 
pri izvajanju aktivnosti v podjetju, s ciljem zmerno povečati učinkovitost poslovanja v 
obstoječi organizacijski in procesni strukturi podjetja. Korenita prenova poslovnih procesov 
pa je globoka in radikalna sprememba poslovnih procesov, izvedena z namenom doseči 
bistvene izboljšave delovanja poslovnega sistema in zahteva inovacijo procesov ter 
poglobljeno analizo sedanjega procesa. Cilj analize je določiti celostno vlogo procesa v 
poslovanju podjetja ter na njeni podlagi izvesti ustvarjalno in radikalno spremembo procesa 
za doseganje bistvenih izboljšav poslovanja celotnega podjetja. Inovacija procesov v tem 
primeru vključuje opredelitev novih strategij delovanja, oblikovanje procesov in uvedbo 
sprememb v vsej svoji tehnološki, kadrovski in organizacijski kompleksnosti (Turban, 2002, 
str. 122). 
 
Tabela 2: Razlike med izboljšavo in prenovo poslovnih procesov 
 

 Prenova Izboljšava 

Spremembe bistvene, občasne delne, stalne 
Učinki takojšnji, dramatični dolgoročni, subtilni 
Vključenost majhno št. najboljših od malega št. do vseh 
Vložek začetno visoke, nato nižje začetno nizke, nato stalne 
Orientacija tehnologija ljudje 
Usmeritev dobiček procesi 

 
Vir: Turban, 2002, str. 122. 
 
Aktivnosti prenove poslovnih procesov lahko razvrstimo v tri glavne skupine (Turban, 2002, 
str. 149): 

• Sprememba procesov (Redesign): sprememba procesov mora imeti ambiciozen, 
medfunkcijski okvir, ki presega izboljšave na ravni oddelka ali funkcije. Preseči mora 
stara pravila delovanja in razmišljanja podjetja ter uporabiti inovativne pristope za 
doseganje ciljev. Bistvo korenite spremembe procesov je namreč popolna usmerjenost 
k doseganju ambicioznih ciljev in le-teh ni mogoče doseči brez radikalnih sprememb v 
poslovnem telesu podjetja. Spremembe morajo v svojem bistvu procese predvsem 
poenostaviti, sploščiti, standardizirati, omogočati njihovo načrtovanje in jih po potrebi 
tudi ukiniti. 

• Zamenjava ali prenova orodij za podporo procesom (Retool): smeli načrti, cilji in 
spremenjeni poslovni procesi zahtevajo za podporo svojemu delovanju izredno 
izpopolnjene IS. Obstoječi IS so namreč pogosto neustrezni za podporo novim, 
korenito spremenjenim poslovnim procesom in jih je zato treba prenoviti. Za uspeh 
teh aktivnosti je bistvenega pomena dobro poznavanje obstoječega IS (programskega 
orodja, baze podatkov, strojne opreme, mreže). Opredeliti moramo idealno arhitekturo 
IS, ki bi učinkovito podpirala nove poslovne procese in oceniti sposobnost obstoječega 
sistema, da se prilagodi tem spremembam. Pogosto ugotovimo, da obstoječi IS ne 
omogoča učinkovite podpore prenovljenim poslovnim procesom in ga je zato treba 
korenito spremeniti, kar lahko vključuje tudi zamenjavo samega informacijskega 
orodja. V tej fazi je izrednega pomena poznavanje najnovejših usmeritev na področju 
informacijske tehnologije in uporaba metode primerjanja značilnosti (benchmarking), 
s katero primerjamo tehnologijo, ki jo uporabljamo, s tehnologijami, ki jih uporabljajo 
najboljši konkurenti. 

• Reorganizacija (Reorchestrate): aktivnosti reorganizacije so usmerjene predvsem na 
organizacijske spremembe, ki so v poslovnem sistemu potrebne za uresničitev 
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korenitih sprememb poslovnih procesov. Poudariti je treba, da obstajata dve ravni 
prenove. Prvi tip prenove je celostna organizacijska transformacija tradicionalnih 
hierarhičnih struktur v nove mrežne tipe organiziranosti, ki ima bistven vpliv na 
celotno podjetje. Drugi tip prenove pa je izvedba bolj izolirane, specializirane 
reorganizacijske aktivnosti, usmerjene samo na enega ali nekaj medfunkcijskih 
procesov. 

 
Podrobnost obravnave različnih vsebin poslovanja oziroma njegovih izhodišč pri aktivnostih 
prenove poslovanja je odvisna od ciljev prenove. Če je cilj celovita ali strateška prenova 
poslovanja, le-ta zahteva prenovo ali prilagajanje poslovnega modela ter prenovo poslovnih 
procesov organizacije in njihovo informatizacijo. Če pa je cilj preureditev ali prenova in 
informatizacija posameznih poslovnih procesov, je poudarek na možnostih, ki jih ponuja 
sodobna informacijska tehnologija, zato tej obliki rečemo tudi informacijska prenova. 
 
Potek prenove poslovnih procesov vključuje uporabo raznih metodologij, ki pa jih sestavlja 
zaporedje večinoma podobnih korakov. Tako lahko opredelimo sledeči potek prenove 
poslovnih procesov: 
 
Slika 14: Potek, stopnje in ključni rezultati prenove poslovnih procesov 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vir: Kovačič, 2005, str. 50. 
 
Prenova poslovnega procesa se običajno začne z zavedanjem menedžmenta o njegovi 
nujnosti. To je izredno pomembno, saj je prenova poslovanja celovit proces, ki zajema 
delovanje podjetja kot celote in je ni mogoče obravnavati samo s tehnološkega vidika. 
 
Razumevanje vključuje vzpostavitev izhodišč, ki bodo omogočila razvoj in uveljavitev 
novega ali prenovljenega poslovnega modela v podjetju. Na prvi stopnji je to premagovanje 
strahu pred spremembami, saj pomeni prenova in informatizacija poslovanja ključen premik v 
poslovanju z neposrednimi posledicami (dobrimi in slabimi) za zaposlene. V tej fazi se v 
podjetju pojavi nezadovoljstvo z obstoječimi razmerami delovanja, obenem pa morajo že 
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poznati izvor svojih težav, določiti jasno vizijo razvoja, načrt za njeno uresničitev, pridobiti 
izkušnje in znanja ter zaupati v uspešnost načrtovane poti za spremembe. Aktivnosti te faze so 
usmerjene zlasti na področje ocenjevanja in spreminjanja poslovne kulture podjetja oziroma 
uporabo metod, namenjenih strateški prenovi podjetja (metode upravljanja sprememb, 
upravljanja znanja, primerjanje značilnosti, metoda ključnih dejavnikov uspeha). 
 
Sledi opredeljevanje poslovnih procesov v podjetju. Ko so procesi opredeljeni, jih je treba 
natančno spoznati, saj njihovi izvajalci praviloma poznajo samo delčke, ki jih sami izvajajo, 
proces kot celota pa na ravni podjetja ni natančno definiran in poznan. Zaradi lažjega 
razumevanja položaja, podrobnejšega razčlenjevanja in omogočanja njihove prenove poslovni 
proces že v izhodiščni fazi prikažemo v grafični obliki. Za modeliranje poslovnega procesa 
uporabimo posebno orodje za poslovno modeliranje. 
 
Izhodiščno modeliranje pomeni opredelitev oziroma posnetek trenutnega izvajanja poslovnih 
procesov v organizaciji. Na tej stopnji poiščemo in prikažemo tudi možnosti odpravljanja 
neskladnosti pri njihovem izvajanju. Obstoječe procese s pomočjo modelov podjetje bolje 
spozna ter jih lahko analizira. Pri analiziranju igrajo orodja za modeliranje pomembno vlogo, 
saj nam omogočajo boljši vpogled v učinkovitost procesa. Pri tem si pomagamo tudi s 
simulacijo izvajanja procesov, ki pokaže ozka grla, obremenjenost virov, čase izvajanja 
procesov, stroške ... Simulacijo izvajamo z orodji, ki omogočajo grafični prikaz, animacijo, in 
prikažejo rezultate simulacije v različnih poročilih. 
 
Šele na podlagi analize obstoječih procesov lahko podjetje začne razmišljati o njihovi 
poenostavitvi oziroma prenovi, v smislu večje učinkovitosti in uspešnosti. Rezultati prenove 
so krajši časi, manj je porabljenega materiala in stroškov izvajanja. 
 
Postopek končamo z optimizacijo procesov, ki se kaže v tipizaciji in standardizaciji, s tem pa 
tudi v odpravi spremenljivosti izvajanja delovnih procesov. Optimizacija je cilj prenove 
poslovnih procesov in tudi pogoj za njihovo morebitno avtomatizacijo oziroma 
informatizacijo. 
 
Po uspešni koreniti prenovi poslovnih procesov morajo le-ti vsebovati čim več (ponavadi ni 
možno realizirati vseh) sledečih lastnosti, ki podjetju zagotavljajo preskok na višjo, bolj 
učinkovito raven poslovanja (Hammer, Champy, 1993, str. 59–72): 

• več nalog, združenih v eno samo, 
• delavci sprejemajo odločitve (vertikalno in horizontalno zgoščevanje dela, kar vodi v 

manjše število zastojev, v boljši odziv odjemalcev in večjo moč delavcev), 
• koraki v procesu se izvajajo v naravnem zaporedju (številne naloge je mogoče 

opravljati vzporedno), 
• procesi imajo več različic (od katerih je vsaka prilagojena zahtevam različnih trgov, 

primerov in vložkov), 
• delo se opravlja tam, kjer je najbolj smiselno (prenašanje dela čez organizacijske meje, 

s čimer se izboljša učinek celotnega procesa), 
• manj nadzora in preverjanja (nadzor in preverjanje ne dodajata vrednosti in zato ju 

izvajajmo le toliko, kolikor je smiselno), 
• uravnavanje razhajanj je zmanjšano na najmanjšo možno mero (usklajevanje podatkov 

ne dodaja vrednosti, zato naj se obseg tega dela zmanjša), 
• edina stična točka je menedžer za primere razhajanja (opravlja vlogo usklajevalca 

odnosov med kompleksnim procesom in odjemalci, kar je posebno koristno v primeru 
kompleksnih procesov) in 
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• prevladujejo centralizirane/decentralizirane operacije (preurejena podjetja lahko celo 
znotraj enega procesa povezujejo prednosti centralizacije in decentralizacije, kar 
omogoča predvsem informacijska tehnologija). 

 
Prenova poslovnih procesov je tesno prepletena tudi s prenovo IS. Odvisno od specifičnosti 
naših »želenih« poslovnih procesov lahko izvedemo iskanje informacijskega orodja, ki bo 
takšne procese najbolje podpiralo, lahko pa izhajamo iz predpostavke, da je smiselno 
»želene« poslovne procese prilagoditi možnostim, ki jih ponujajo nove tehnologije, znanja, 
orodja in na tak način doseči večjo učinkovitost. Sodobni IS so namreč orodja za podporo 
delovanju podjetja, ki vsebujejo izkušnje velikega števila že preizkušenih poslovnih procesov 
in podjetje mora tako ob svoji prenovi prepoznati in izkoristiti prednosti, ki jih ti sistemi že 
vsebujejo. 
 
Za uspeh takšnega, na ERP-programskih rešitvah temelječega pristopa k prenovi poslovnih 
procesov je pogoj tesno sodelovanje menedžmenta podjetja in njegova ocena o skladnosti in 
ustreznosti izbrane celovite rešitve s poslovno strategijo, načrtovanimi poslovnimi procesi in 
poslovnimi pravili ter izbrano informacijsko arhitekturo podjetja. Informacijska tehnologija 
bo le v tem primeru lahko nudila učinkovito podporo poslovanju. 
 
Primer pristopa k procesu informatizacije poslovanja oziroma načrtovanja informatike in 
razvijanju informacijskih sistemov, ki uveljavlja zgoraj navedena izhodišča, je tudi 
podatkovno prototipni pristop. Ta pristop ne temelji na klasičnih, v razvoj uporabniških 
programov usmerjenih metodah, ki najprej opredelijo potrebne izhodne podatke oziroma 
poročila, katerim nato primerno oblikujejo programe za zajem vhodnih podatkov, in temeljijo 
na nepovezljivih bazah podatkov, podvajanju, ter končno slabi kakovosti podatkov. 
 
Podatkovni pristop, nasprotno, najprej opredeljuje podatkovni vidik organizacije v smislu 
razvoja podatkovnih standardov in zasnove baze podatkov in šele na koncu razvoj transakcij 
za pridobivanje podatkov iz baze podatkov. Tak vrstni red razvoja, pri katerem je na prvem 
mestu baza podatkov, zagotavlja medsebojno povezljivost programskih rešitev. Podatkovni 
pristop omogoča medsebojno povezano in pogojeno obravnavo osnovnih vsebinskih 
gradnikov (strateško načrtovanje, informacijska arhitektura, prototipni pristop) v posameznih 
fazah projekta razvoja informatike. 
 
Slika 15: Celovita metodologija informatizacije poslovanja 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vir: Kovačič, 1998, str. 147. 
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Ti gradniki z uporabo sodobnih informacijskih orodij in s spremenjeno vlogo uporabnikov, 
omogočajo postopno gradnjo s sprotnim preverjanjem ustreznosti strateškega načrta, 
konceptualne zasnove, baze podatkov in programskih rešitev ter zahtevajo fleksibilnost in 
prilagodljivost IS. Proces načrtovanja poteka od vrha navzdol in z upoštevanjem globalnih 
informacijskih potreb oziroma izhodišč nadaljnje informatizacije. Le-ta zajemajo pregled 
poslovnih procesov in temeljnih podatkovnih razredov (podatkov) organizacije (Kovačič, 
1998, str. 147). 
 
Takšen pristop k informatizaciji podjetja omogoča poleg doseganja mnogih posrednih, tudi 
neposredne koristi, ki jih ponujajo nove informacijske tehnologije in znanja, na primer: 
zagotavlja celovitost in pristopnost k podatkom, zbranim v enotni centralni bazi podatkov, 
izogiba se podvajanju podatkov in vzpostavi drugačen način skrbništva in nadzora nad 
podatki in že samo s tem ustvari v podjetju bistvene prihranke ter končno tudi upraviči velike 
vložke, potrebne za njeno vzpostavitev. 
 
V tem poglavju predstavljeni pristopi k celoviti prenovi poslovnih procesov nam potrjujejo, 
da so v podjetju edina stalnica spremembe, in njihovo uspešno obvladovanje je bistveni način 
za doseganje dolgoročne konkurenčnosti v prav tako nenehno spreminjajočem se okolju. Tudi 
za celostni poslovni IS veljajo enake zakonitosti kot za vse druge dele podjetja. Njihova 
globoka prepletenost s praktično vsemi poslovnimi procesi podjetja pa narekuje izredno 
poglobljen, skrben in s potrebnimi viri in znanjem podprt pristop k njihovi prenovi ali 
vpeljavi, ki vsebuje ključne dejavnike, ki so  (Kovačič, 2005, str. 55): 

• motivacija: vodstvo podjetja mora zaupati in verjeti, da le celovita prenova poslovanja 
ohrani položaj organizacije v okolju, prinaša prednosti pred konkurenco ali ji odpre 
nove poslovne priložnosti. 

• vodenje projekta: odgovornost za vodenje in uspeh projekta mora prevzeti vodja, ki je 
član najožjega vodstva in s svojim ugledom v organizaciji zagotavlja drugim 
udeležencem projekta ustrezno zaupanje v uspeh. 

• zaupanje pri srednji ravni menedžmenta: navadno si vodstvo projekta razmeroma hitro 
pridobi zaupanje pri izvajalcih, medtem ko srednja raven vodilnega kadra organizacije 
zaradi bojazni, da bo ob spremembah poslovanja izgubil pridobljeni položaj, že 
tradicionalno ni naklonjena korenitim premikom na tem področju. 

• vizija: na novo opredeljeni strateški cilji morajo biti predstavljeni v obliki, ki je 
razumljiva in sprejemljiva za vse udeležence projekta. 

• usmeritev: projektne aktivnosti in viri, ki so potrebni za izvedbo sprememb, morajo 
biti usmerjeni zlasti k najpomembnejšim ciljem organizacije. 

• opredelitev vlog in odgovornosti: vloge udeležencev projekta morajo biti opredeljene 
dosledno in podrobno pred izvedbo prenove poslovanja in po njej. 

• merljivost rezultatov: rezultati prenove morajo biti konkretni, na primer: na novo 
opredeljeni strateški cilji organizacije, na novo določeni poteki poslovnih postopkov, 
model poslovnih procesov in podatkov, organiziranosti ... 

• tehnološka podpora: pri tem gre za uporabo metod in orodij, potrebnih za izvedbo 
prenove, ter za izgradnjo IS, namenjenega informatizaciji prenovljenega poslovanja. 
Slednje pomeni skupino tveganih in največkrat neuspešno opravljenih aktivnosti. 

• strokovno usmerjanje: svetovalno delo strokovnjakov s tega področja ne sme biti le 
nadzorno, temveč dejavno, pomeniti mora neposredno udeležbo pri projektu. 

• prevzemanje tveganja: vodstvo projekta se mora zavedati visoke tveganosti projekta in 
biti pripravljeno prevzeti nase tudi vse morebitne posledice. 
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4. Predstavitev skupine Iskratel 
 
Iskratel d. o. o., Kranj je podjetje v mešani lasti slovenske skupine lastnikov in koncerna 
Siemens AG. Ustanovljen je bil leta 1989, kot eno prvih »Joint Venture« podjetij na področju 
nekdanje Jugoslavije. Slovenski soustanovitelji so v podjetje vložili del nekdanjega podjetja 
Iskra Telematika, ki je zavzemal zemljišča, zgradbe, materialno in programsko opremo. 
Nemški solastniki pa so vložili razne oblike programske in materialne opreme v 
protivrednosti 47,7 odstotka celotnega ustanovnega kapitala novega podjetja. 
 
 
4.1. Razvoj skupine Iskratel 
 
Gledano vsebinsko je koncern Siemens AG licenčno prenesel v novo podjetje tehnologijo in 
znanje za proizvodnjo njegovega zelo uspešnega telekomunikacijskega sistema EWSD ter 
določil prostor, na katerem Iskratel ta proizvod lahko trži. Slovenski vložek pa je bil proizvod 
SI2000, ki predstavlja v Sloveniji razvit telekomunikacijski sistem, namenjen manjšim 
oziroma primestnim javnim in zasebnim omrežjem. Družina proizvoda SI2000 temelji na bazi 
znanj in izkušenj, ki jih je akumulirala slovenska telekomunikacijska panoga v različnih 
pravnih in poslovnih oblikah koncerna Iskra od leta 1947 naprej. 
 
Podjetje je poslovalo uspešno od ustanovitve. Kljub velikim cenovnim in stroškovnim 
pritiskom je uspelo do leta 2005 realizirati konstantno stopnjo rasti, tako obsega poslovanja 
kot tudi dobička. Iskratel namreč deluje v izredno konkurenčni panogi ponudnikov tehnološko 
visoko zahtevnih telekomunikacijskih proizvodov in storitev, ki na eni strani zahteva visoke 
razvojne vložke (15- do 20% delež prihodka nameni za razvojne vložke, 1–2 % pa za lastno 
izobraževanje), in na drugi strani drastično nižanje cen (30% padec cen na ključnih trgih 
Iskratela v zadnjih dveh letih). 
 
Danes Iskratel na področju svojih ključnih trgov deluje kot prepoznaven ponudnik 
kompleksnih telekomunikacijskih rešitev z lastnim razvojem, razvejano prodajno in servisno 
mrežo ter mrežo partnerskih podjetij, ki jih tudi lastniško obvladuje in z njimi tvori skupino 
podjetij Iskratel. 
 
V letu 2005 je skupina Iskratel v Sloveniji zaposlovala prek 1.100 ljudi, večinoma visoko 
izobraženih specialistov (60 % zaposlenih z visoko izobrazbo, 34 % s srednjo izobrazbo), več 
kot 450 zaposlenih pa je zaposlenih v podjetjih v lastništvu Iskratela v tujini. V letu 2004 je 
dosegla 58.000 EUR dodane vrednosti na zaposlenega in 75% delež izvoza. 
 
Dejavnost skupine Iskratel je ostala vseskozi osredotočena na jedrna znanja in prednosti 
podjetja Iskratel, ki se koncentrirajo na dveh področjih:  

• razvoju, proizvodnji, trženju in podpori celovitih telekomunikacijskih rešitev ter  
• obvladovanju poslovnih, kulturnih, tržnih, političnih in tehnoloških zahtev in 

značilnosti trgov nekdanje Sovjetske zveze in Jugoslavije. 
 
V letu 2004 je produktna struktura prodaje zajemala 51 % rešitev SI2000 za javna omrežja, 17 
% rešitev EWSD, 12 % rešitev za brezžična omrežja, 4 % širokopasovnih rešitev, 3 % rešitev 
SI2000 za zasebna omrežja in 13 % drugih proizvodov. Tržno pa je prodaja strukturno 
razdeljena na ruski trg (38 %), tržišča Vzhodne Evrope (24 %), Slovenijo (20 %), srednjo 
Evropo (7 %), zahodno Evropo (6 %) in na druga tržišča (5 %). 
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Skupina je za prihodnost začrtala sledečo vizijo, poslanstvo, cilje in strategije: 
• Vizija: 

o postati eden vodilnih ponudnikov sodobnih telekomunikacijskih rešitev. 
• Poslanstvo: 

o sooblikovati svetovne tehnološke standarde ter razvojne smernice na področju 
telekomunikacij. 

o snovati celovite komunikacijske rešitve za potrebe sodobne informacijske 
družbe.  

o razvijati telekomunikacijske rešitve za ruralna in primestna območja. 
o dolgoročne odnose z našimi poslovnimi partnerji graditi na zaupanju. 
o zagotavljati stabilno rast podjetja ter večati premoženje lastnikov in 

zadovoljstvo zaposlenih. 
• Strateški cilji: 

o pospešeno se pripraviti na spremembe. Razviti nov strateški model, ki temelji 
na tehnologijah naslednje generacije in sodobnih telekomunikacijskih rešitvah, 
medtem pa obdržati in nadgrajevati najzanimivejše rešitve, temelječe na 
sistemu SI2000.  

• Trženjska strategija: 
o obdržati tržni delež na sedanjih tržiščih s povečevanjem dodane vrednosti 

storitev, uvajanjem rešitev za omrežja nove generacije in rešitev na ključ. 
o povečati prodajo obstoječih in novo razvitih proizvodov na novo pridobljenih 

tržiščih. 
o odpreti nove prodajne kanale za izdelke omrežij nove generacije. 
o harmonizirati prodajni pristop z našim partnerjem, podjetjem Siemens AG. 
o intenzivirati marketinške aktivnosti. 

• Produktna strategija: 
o obdržati in nadgraditi omrežne rešitve, ki temeljijo na sistemu SI2000 in 

usmeriti produktno strategijo k omrežjem nove generacije. 
o prodreti na tržišče multistoritvenega dostopa na podlagi našega 

širokopasovnega sistema SI2000 in izdelkov OEM za celovite omrežne rešitve. 
o uvajati kompleksne omrežne rešitve in storitve.  

 
Strateško se je torej skupina usmerila v tehnološke segmente IP konvergence, 
širokopasovnega dostopa in rešitev – storitev naslednje generacije, s katerimi namerava 
zagotoviti celovite rešitve za javne telekomunikacijske operaterje, ponudnike internetnih 
storitev, kabelske operaterje, mobilne operaterje in podjetja oziroma zasebna omrežja na 
svojih tradicionalnih tržiščih Vzhodne Evrope in Balkana, kot tudi na novih ciljnih tržiščih. 
 
 
4.2 Faze internacionalizacije podjetja Iskratel 
 
Od ustanovitve leta 1989 je obseg izvoza Iskratela vztrajno naraščal, predvsem po zaslugi 
uspešnega trženja Iskratelovih izdelkov na trgih bivše Sovjetske zveze. Z naraščanjem obsega 
mednarodnega poslovanja je naraščala tudi globina in kompleksnost odnosov s tujino. V 
Iskratelu se je zato zelo kmalu pokazala potreba po močnejši internacionalizaciji podjetja z 
oblikovanjem skupine lokalnih podjetij v tujini. 
 
Internacionalizacijo podjetja Iskratel bi tako lahko razdelili na tri faze. Prva faza je zajela 
vzpostavljanje mreže predstavništev predvsem v državah nekdanje Sovjetske zveze in 
Jugoslavije, kjer je bilo podjetje Iskratel že prej tradicionalno prisotno. Druga faza 
internacionalizacije je nastopila s sklepanjem mednarodnih partnerstev z lokalnimi podjetji na 
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Balkanu in na področjih Skupnosti neodvisnih držav. Tretja faza pa se je začela sredi 90. let, 
ko je Iskratel s prevzemi izbranih lokalnih podjetij začel oblikovati skupino in si s tem krepiti 
pozicijo na lokalnih trgih. 
 
Slika 16: Funkcijski razvoj v procesu internacionalizacije poslovanja 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vir: Interno gradivo podjetja Iskratel d. o. o., 2005, str. 2. 
 
Prvotni motivi za oblikovanje skupine so bili predvsem formalnopravni. Z ustanovitvijo 
skupnih podjetij je Iskratel namreč želel za proizvodnjo SI2000 pridobiti status domačega 
izdelka, kar je prinašalo številne komercialne ugodnosti in boljše izhodiščne konkurenčne 
pozicije pri poslovanju na lokalnih trgih. Sčasoma je ta motiv zaradi odpiranja trgov 
Skupnosti neodvisnih držav izgubil pomen, v ospredje pa so stopili drugi motivi. 
 
Iskratel je s podjetji v skupini oblikoval učinkovito prodajno in servisno mrežo. Z 
angažiranjem lokalnih kadrov je zagotovil učinkovitejše pokrivanje lokalnih trgov in s tem 
boljše zaznavanje tržnih priložnosti, kar se je odražalo tudi v skokoviti rasti prodaje. Poleg 
tega je z oblikovanjem lokalnih servisnih centrov skupina postala odzivnejša in kakovosnejša. 
Poprodajna podpora se je izboljšala in s tem tudi zadovoljstvo in lojalnost kupcev, kar je še 
dodatno prispevalo k dobrim prodajnim rezultatom.  
 
Z organiziranjem lokalne proizvodnje v podjetjih v Rusiji in Ukrajini Iskratel ni pridobil le 
statusa lokalnega proizvajalca, temveč tudi nove proizvodne kapacitete za odpravljanje ozkih 
grl, ki so se pokazala v proizvodnem podjetju v Kranju. Poleg tega se je povečala tudi lokalna 
dodana vrednost, saj je s stroškovno ugodno lokalno delovno silo in mrežo lokalnih 
dobaviteljev Iskratel dobil možnost optimalne alokacije virov in doseganja ugodnih 
ekonomskih učinkov. Z vzpostavitvijo proizvodnje na lokalnem trgu se je povečala 
fleksibilnost v odnosu do kupcev, kar se je pokazalo v znatnem skrajšanju dobavnih rokov. Z 
vzpostavitvijo razvojnih oddelkov v podjetjih v Rusiji, Ukrajini, Belorusiji in Makedoniji pa 
je Iskratel za razvoj lastnih izdelkov in storitev začel izkoriščati tudi razpoložljiv in cenovno 
ugoden intelektualni kapital na lokalnih trgih. 

Internacionalizacija 

Lokalna dodana vrednost 

Trajanje sodelovanja 

O
bs

eg
 p

ro
da

je
 

K
ap

ita
ls

ki
 v

lo
že

k 

Neposredni 
izvoz 

Distributer Agent 
Predstavništvo 

Skupno 
podjetje 

Lokalno 
podjetje 

Prodaja 

Servis 

Admin. 
Proizv. 

Razvoj 

Prodaja Prodaja 
Prodaja Prodaja Prodaja 

Servis 

Admin. 



 

 

41  

 
Slika 17: Prodajna mreža podjetja Iskratel 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vir: Interno gradivo podjetja Iskratel d. o. o., 2005, str. 9. 
 
Vedno ostrejša konkurenca na Iskratelovih tradicionalnih trgih zahteva maksimalno odzivnost 
in fleksibilnost ponudnikov telekomunikacijske opreme. Iskratel si zato zelo prizadeva, da bi 
se izvajalske funkcije (R&D za lokalne potrebe, prodaja, proizvodnja, montaža, šolanje, 
poprodajna podpora, popravila) opravljale čim bliže končnim kupcem. Zato je predvidena še 
nadaljnja, tako kadrovska kot tudi tehnološka krepitev lokalnih podjetij v skupini Iskratel. Na 
sedežu skupine v Kranju pa bi se v prihodnosti izvajale predvsem upravljavske in temeljne 

 
 

Iskratel d. o. o. Kranj 

Iskratel 
predstavništvo 

Moskva 
Rusija 

Iskratel  
predstavništvo 

Kijev 
Ukrajina 

Iskratel 
predstavništvo 

Alma Ata 
Kazahstan 

Iskratel 
predstavništvo 

Minsk 
Belorusija 

Iskratel 
predstavništvo 

Kišnjev 
Moldavija 

Iskratel  
Rusija 

IskraUralTel  
Rusija 

Monis  
Ukrajina 

ITS 
Makedonija 

IskraBel  
Belorusija 

ITH 
Slovenija 

Iskratel 
Electronics 

Slovenija 

Niatel  
BiH 

Blutel  
BiH 

Teletrade  
SČG 

CommProg  
Albanija 

Iltek  
Turčija 

ITS 
Bolgarija 

SolutionBox  
Argentina 

Startelecom  
Rusija 

Technoserv  
Rusija 

Iskrateling  
Slovenija 

Podjetja v skupini 
Iskratel 

Predstavništva  

Matično podjetje  

Partn erska podjetja  



 

 

42  

razvojne aktivnosti. Težišče poslovanja bi se s tem vedno bolj premikalo proti kupcem v 
skladu s 5-nivojsko strukturo, prikazano na spodnji sliki. 
 
Slika 18: Petnivojska struktura delovanja skupine Iskratel 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vir: Interno gradivo podjetja Iskratel d. o. o., 2005, str. 5. 
 
Struktura tržne prisotnosti podjetja Iskratel vsebuje še vedno različne pravne oblike lokalne 
prisotnosti, od agentskega, posredniškega in predstavniškega prodajnega kanala, pa do 
sodelovanja s partnerskimi podjetji in v končni obliki podjetij v tujini, ki so v lasti Iskratela.  
 
Cilj takšne organiziranosti skupine podjetij Iskratel je slediti predvsem sledečim poglavitnim 
načelom poslovanja: 

• izkoriščanje lokalne dodane vrednosti: Iskratel izkorišča možnost optimalne 
kombinacije materialnih in človeških resursov na različnih lokacijah za 
maksimiziranje poslovnih rezultatov skupine. 

• transparentnost poslovanja: Iskratel na osnovi pogodb o dobavi in v skladu z določili 
postopka nadzora izvoza in zunanjetrgovinsko zakonodajo dobavlja opremo po 
uradnih transfernih cenah. Podjetja v skupini pa Iskratelu redno poročajo o poslovnih 
rezultatih (prodajna poročila, izkazi uspeha, investicije, zaloge, terjatve, obveznosti, 
kadri ipd.). Poleg tega Iskratel redno v podjetjih v skupini izvaja tudi notranje revizije 
poslovanja. 

• ekonomska učinkovitost: vse poslovne aktivnosti podjetij v skupini morajo biti 
ekonomsko upravičene – temeljiti morajo na stroškovni učinkovitosti in 
dobičkonosnosti. Pred implementacijo vsakega projekta se zato zahteva utemeljitev 
investicije s študijo ekonomske upravičenosti (poslovni načrt z izdelano ROI-analizo). 

• optimizacija notranjih procesov: optimizacija se izvaja z uvajanjem sodobnih 
informacijskih sistemov, z novimi menedžerskimi pristopi in prilagajanjem 
organizacijske strukture in poslovnih procesov novim metodam dela. 

• decentralizacija: vodstva podjetij v skupini so pri poslovnem odločanju v okviru danih 
pristojnosti povsem avtonomna. Glavno vodilo vodstvom pri njihovem odločanju so 
statut, letni plani in sklepi nadzornih svetov ter skupščin delničarjev. 

• homogenost: čimbolj homogena je skupina, tem boljši so poslovni rezultati. Iskratel si 
zato prizadeva poenotiti načela delovanja (poslovne procese) posameznih členov 
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skupine. To poskuša doseči z uvajanjem enotnih informacijskih orodij in sistemov, s 
poenotenjem standardov in z izobraževanjem. Poleg tega pa Iskratel tudi sprejema 
kadre iz podjetij v skupini na specializacijo in tako širi poslovno kulturo podjetja tudi 
v ta podjetja. 

• poslovna odličnost: kakovost je ključ do uspeha. Z osvajanjem ISO-standardov  
Iskratel sistematično v skupini uvaja sisteme za upravljanje kakovosti. Druga 
komponenta poslovne odličnosti je skrb za kupce. Z uvajanjem pravil poslovnega 
vedenja, organiziranjem UFM (user feedback meetings) in uvajanjem CRM-sistemov 
si Iskratel prizadeva doseči visoke standarde tudi na tem področju. 

 
 
4.3. Predstavitev poslovno informacijskega sistema skupine Iskratel 
 
Informacijska podpora poslovanju podjetja Iskratel se je zgodovinsko razvijala skladno z 
razvojem poslovno informacijskih znanj in tehnologije. Tako je poslovna informatika v 80. 
letih podpirala predvsem računovodske aktivnosti in načrtovanje materialnih proizvodnih 
potreb. Orodja za podporo teh dejavnosti so bila delno kupljene standardne programske 
aplikacije, delno pa so bila rezultat lastnih razvojnih aktivnosti oddelka za informacijsko 
podporo poslovanju. 
 
Zaradi tehnične in tržne kompleksnosti poslovanja podjetja Iskratel je tudi v poznejšem 
obdobju, ko so se na trgu že začele pojavljati standardne celostne poslovno informacijske 
rešitve, veliko aktivnosti ostalo podprtih z nestandardnimi, samostojno razvitimi aplikacijami. 
 
V letu 2002 je matično podjetje Iskratel v Kranju uvedlo glavne module ERP-sistema SAP 
R/3 (FI/CO) in s tem prilagodilo del svoje informacijske infrastrukture in sistema standardom 
korporacije Siemens, ki je tudi solastnik podjetja Iskratel. Do zdaj je podjetje vključilo še 
številne dodatne funkcionalnosti v sistem SAP, del pa jih še vedno pokrivajo orodja, ki jih je 
Iskratel razvil samostojno. Podjetje je usmerjeno v popolno integracijo informacijskega 
sistema, po možnosti v orodju SAP, z minimalnimi potrebnimi prilagoditvami programskega 
orodja. Zadnji pogoj je žal izredno težko izvedljiv, saj standardne funkcionalnosti ERP-
sistemov ne omogočajo podpore nekaterih ključnih poslovnih procesov podjetja Iskratel (del 
materialno logistične funkcionalnosti, finančno spremljanje kupca, prodajna funkcionalnost in 
poprodajna podpora kupcu). Nadgradnja standardnih modulov rešitve SAP pa je izredno 
zahteven in posledično tudi drag projekt. 
 
Podjetja v skupini Iskratel so, kot je bilo že prikazano v uvodu tega poglavja, prešla razvojne 
faze od skupnih podjetij v solastništvu strateških lokalnih partnerjev pa do današnjega stanja 
večinskega lastništva matičnega podjetja Iskratel. Posledično je tudi razvoj IS v teh podjetjih 
sledil tej matriki. Navedeno pomeni, da so podjetja za podporo svojemu poslovanju 
uporabljala lokalna jedrna informacijska orodja za podporo računovodskim in finančnim 
funkcijam. Za izvajanje podpore prodajnih, servisnih in proizvodnih oziroma logističnih 
aktivnosti pa so uporabljala decentralizirana orodja, tehnologije in postopke, ki so jih prevzeli 
od matičnega podjetja. S tem se je zagotavljala učinkovita izvedba materialne logistike 
poslovanja, v skladu z metodami, ki jih zahteva Iskratel, in zadostitev potreb lokalne 
zakonodaje na finančnem, računovodskem in kadrovskem področju.  
 
S povečanjem (tudi lastniškega) vpliva v podjetjih v skupini Iskratel je leta 2004 dozorela 
potreba po optimizaciji IS v skupini Iskratel. Sprejeta je bila odločitev o največjem možnem 
poenotenju poslovnih procesov in IS v podjetjih v skupini Iskratel v tujini. Z izbiro ERP-
sistema Navision je bilo izbrano globalno prisotno, dokaj fleksibilno in srednje velikim 
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podjetjem prilagojeno orodje. Do danes je bil projekt prenove poslovnih procesov in 
informacijskega sistema izveden v dveh od petih podjetij v skupini Iskratel v tujini in 
posledica takšnega razvoja je izredno kompleksen in heterogen obstoječi sistem 
informacijskih orodij v skupini Iskratel. 
 
Slika 19: Struktura informacijskih orodij v skupini Iskratel 
 

 
 
Vir: Interno gradivo podjetja Iskratel d. o. o., 2005, str. 14. 
 
Z dokončanjem projekta uvedbe celovitega poslovno IS v mednarodno okolje skupine Iskratel 
in izvedbo projekta dokončne integracije nestandardnih orodij za podporo poslovanja v sistem 
SAP v matičnem podjetju Iskratel d. o. o. na lokaciji v Kranju se bo kompleksnost 
informacijskih orodij v skupini bistveno zmanjšala. To bo v končni fazi omogočilo 
preglednejše in usklajeno delovanje IS, učinkovitejše izvajanje poslovnih procesov, 
izboljšanje kakovosti izdelkov in storitev, povečanje zadovoljstva kupca, znižanje stroškov 
poslovanja in na koncu seveda povečanje dobičkonosnosti poslovanja skupine kot celote, kar 
je tudi osnovni cilj njenega obstoja. 
 
 
5. Projekt uvedbe enotnega celovitega poslovno informacijskega sistema v mednarodno 
okolje v skupini Iskratel 
 
Matično podjetje Iskratel d. o. o. je za potrebe podpore svojih poslovnih procesov od leta 
1990 dalje razvilo paleto informacijskih orodij, ki so v svoji nestandardizirani in neintegrirani 
obliki omogočale učinkovito, vendar parcialno podporo izvajanju celotne poslovne dejavnosti 
podjetja. Ker podjetje deluje v specifični panogi tehnološko visoko zahtevnih 
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telekomunikacijskih rešitev, je mnogo procesov izredno zapletenih in prilagojenih razvojnim, 
proizvodnim, prodajnim in poprodajnim specifikam te panoge. Poleg panožnih zahtev je za 
uspešno poslovanje podjetja bistveno tudi obvladovanje posebnih tržnih zahtev, s katerimi se 
Iskratel srečuje na svojih glavnih trgih, državah nekdanje Sovjetske zveze. Ti razlogi so bili 
dolgo časa prevladujoč dejavnik, zaradi njih se je odlašalo z uvedbo standardnega ERP-
sistema v matično podjetje v Kranju.  
 
Kompleksnost informacijskih orodij in z njimi povezani stroški nadgrajevanja, vzdrževanja in 
povezovanja, je postala s hitro rastjo obsega in tržne širitve poslovanja vedno večja, zato je 
vodstvo podjetja v letu 2001 sprejelo odločitev, da se v matično podjetje Iskratel d. o. o., 
Kranj uvede informacijski sistem SAP R/3. Ker je Iskratel d. o. o., Kranj v delnem lastništvu 
korporacije Siemens AG, ki v svojem okolju prav tako uporablja IS SAP, je bila odločitev o 
izbiri omenjenega orodja delno pogojena tudi s strateškimi zahtevami lastnika po čim večjem 
poenotenju IS v njihovem sistemu podjetij, s glavnim ciljem omogočiti lažji nadzor nad 
poslovanjem posameznih podjetij. 
 
Korporacija Siemens je prisotna v večini tehnoloških panog in na večini geografskih trgov. 
Panoga, v kateri je Siemens med vodilnimi ponudniki, so tudi telekomunikacijske rešitve. 
Ključne procese za uspešno poslovanje v tej panogi je Siemens v svojem poslovnem okolju 
do potankosti dodelal v več letih in jih med prenosom znanja in tehnologij uvedel tudi v 
svojih povezanih podjetjih, med katere sodi tudi Iskratel. Tako je Iskratel, neodvisno od vrste 
uporabljenih informacijskih orodij, v svoje notranje poslovno okolje že od leta 1989 dalje 
uvajal in nadgrajeval poslovne procese, ki so izvirali iz najboljših praktičnih izkušenj, 
pridobljenih v Siemensu, in jih po potrebi še dodatno prilagajal posebnostim svojega 
poslovnega okolja. Na ravni korporacije opredeljene poslovne procese je podjetje Iskratel 
združilo pod imenom korporativne funkcionalnosti in jih zaradi njihovega ključnega pomena 
za doseganje konkurenčne prednosti in s tem uspešnosti poslovanja v svoji nestandardni 
obliki tudi podprli s prilagojenimi informacijskimi orodji. 
 
Uveljavljeni ERP-sistemi (kot je na primer SAP), kljub temu, da v svojih novejših verzijah 
ponujajo tako imenovane panožne rešitve, ki naj bi vsebovale najboljše poslovne prakse 
posamezne panoge in s tem njim prilagojene funkcionalnosti, ne omogočajo standardne 
uvedbe IS, ki bi učinkovito podpiral materialno-logistično, prodajno in poprodajno 
funkcionalnost telekomunikacijske panoge. Zato je Iskratel na svoji matični lokaciji v Kranju, 
v prvem koraku uvedel standardno funkcionalnost financ in kontrolinga (FI/CO) v sistemu 
SAP R/3 za podporo osrednjih finančno, računovodskih in kontrolinških funkcij. S tem je 
zadostil zahtevam lastnika, da uvede standardno informacijsko orodje, ki mu omogoča 
zanesljivo, ažurno in lažje izvajanje finančno-poslovnega nadzora nad poslovanjem podjetja.  
 
Preostale, tako imenovane korporativne funkcionalnosti, pa so ostale v prvi fazi podprte z 
nestandardnimi informacijskimi orodji, ki so omogočali njihovo učinkovito izvajanje. Tudi 
Siemens je namreč v svojem notranjem poslovanju, zaradi kompleksnosti in izredno visokih 
stroškov prilagajanja dokaj nefleksibilnih standardnih ERP-sistemov, v začetni fazi ohranil 
veliko nestandarnih informacijskih orodij za podporo ključnih poslovnih procesov zunaj SAP-
a, ki jih je prek sistema vmesnikov bolj ali manj učinkovito povezal v celosten informacijski 
sistem. 
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Slika 20: V Iskratel d. o. o. uvedene funkcionalnosti v sistemu SAP 
 

 
 
Vir: Interno gradivo podjetja Iskratel d. o. o., 2005, str. 8. 
 
Hkrati z uvedbo FI/CO modula orodja SAP je podjetje Iskratel v svoji matični lokaciji v 
Kranju izvedlo tudi korenito reorganizacijo. Cilj reorganizacije je bil oblikovati poslovne 
procese in posledično organizacijsko strukturo, ki bo podjetju zagotovila učinkovito rast 
njegovih ključnih dejavnosti v prihodnjem obdobju. Podjetje je tako izločilo svojo proizvodno 
in nabavno funkcijo in ju preneslo v ločeno hčerinsko podjetje IskratelElectronics d. o. o., ki 
je v lastništvu matičnega podjetja Iskratel d. o. o., da bi omogočilo izkoriščanje proizvodnih 
zmogljivosti tudi za izpolnjevanje naročil drugih proizvajalcev elektronske opreme. Matično 
podjetje Iskratel d. o. o., Kranj pa je svojo organizacijsko strukturo prilagodilo produktni 
strukturi, z ustanovitvijo poslovnih enot, dobičkovnih in stroškovnih centrov in splošnih služb 
za podporo poslovnim enotam. Takšna organizacijska shema naj bi omogočala učinkovito 
podpiranje poslovnih procesov podjetja z zmanjševanjem ovir, ki jih vsem vrstam tokov v 
podjetju postavlja klasična funkcionalna organizacija, ki jo je imel pred reorganizacijo 
uvedeno tudi Iskratel. 
 
Do leta 2005 je bilo v Iskratel d. o. o., Kranj in IskratelElectronics d. o. o. v okvir ERP-
sistema SAP poleg začetnega modula FI/CO vključenih še veliko logističnih, kadrovskih in 
podpornih funkcionalnosti. Prihodnji razvoj IS na matični lokaciji v Kranju pa je pred 
razpotjem. Vodstvo podjetja mora sprejeti strateško usmeritev, ali tudi ključne korporativne 
funkcionalnosti podpreti z informacijskim orodjem SAP in za takšno prilagoditev 
informacijskega orodja nameniti velike vložke ali pa ohraniti podporo ključnim korporativnim 
funkcionalnostim na ločenih informacijskih orodjih in jih čimbolj učinkovito povezati z 
osrednjim informacijskim orodjem SAP. 
 
 
 
 



 

 

47  

Slika 21: Shema informacijskih orodij za podporo procesom realizacije v podjetju Iskratel 
 

 
 
Vir: Interno gradivo podjetja Iskratel d. o. o., 2005, str. 5. 
 
Siemens, ki mu v svojem organizacijsko-procesnem in tudi informacijskem ustroju sledi 
Iskratel, se je odločil, da bo večino svojih procesov podprl z enim osrednjim informacijskim 
orodjem (SAP). To pomeni, da bo vložil izredno velika sredstva v dodelavo in prilagoditve 
standardnih funkcionalnosti v IS in s tem zagotovil učinkovito informacijsko podporo svojim 
nestandardnim ključnim procesom. 
 
Iskratel je v svojem poslovnem okolju prav tako primoran ohraniti določen obseg 
nestandardnih ključnih poslovnih procesov, kar bi tudi zanj, v primeru odločitev po vključitvi 
tudi teh funkcionalnosti v ERP-sistem SAP, pomenilo izredno velike vložke, tako časovne, 
kadrovske, kot tudi denarne. Osnovne koristi, ki jih takšna rešitev omogoča, so: 

• zmanjšano število aplikacij v uporabi,  
• izboljšana kakovost podatkov,  
• hitrejše zaključevanje kompleksnejših obdelav, 
• integriranost vseh funkcionalnosti znotraj enega informacijskega orodja, 
• dober nadzor nad vsemi popravki in spremembami, 
• sledenje tehnološkim novostim na trgu IS, 
• odprtosti centralnega informacijskega orodja dobaviteljem in 
• obvladovanje večje količine podatkov in transakcij z manj ljudmi. 

 
V primeru odločitve za uporabo nestandardnih in neenotnih informacijskih orodij za podporo 
ključnih procesov so poglavitne koristi v nizkih stroških uvedbe takšnih aplikacij in njihovi 
veliki fleksibilnosti. 
 
Ne glede na strateško odločitev o tem, s katerimi informacijskimi orodji učinkovito podpreti 
vse poslovne procese podjetja, bo kot kaže veliko funkcionalnosti v informacijskih orodjih v 
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podjetju Iskratel tudi v prihodnje ostalo nestandardnih. To pa pomeni veliko vlaganj v razvoj, 
integracijo, vzdrževanje, nadgrajevanje, posodabljanje in upravljanje teh funkcionalnosti. 
 
Poglavitnega pomena za uspešno poslovanje celotne skupine podjetij Iskratel je zato pravilna 
opredelitev ključnih poslovnih procesov. Večina procesov v podjetjih namreč ni ključnih in 
ne zahteva neke nestandardne oblike izvajanja. Samo z največjo možno omejitvijo 
nestandardiziranih funkcionalnosti v informacijskem orodju bo namreč lahko doseči njegovo 
učinkovito in pravilno delovanje ter hkrati nizke stroške uvedbe in upravljanja.  
 
 
5.1. Predstavitev projekta uvedbe ERP-sistema v mednarodno okolje v skupini Iskratel 
 
Podjetje Iskratel d. o. o. je od začetka svojega delovanja v letu 1989 razširilo svoje poslovanje 
na tuja tržišča, kjer je postopoma nadgrajevalo kompleksnost svoje lokalne prisotnosti do 
stopnje, ko je uspešno vzpostavilo skupino podjetij, v katerih ima tako lastniško kot 
produktno prevladujočo vlogo. V ta podjetja je prenašalo svoja ključna znanja in tehnologije v 
skladu s tržnimi potrebami in priložnostmi in tako zgradilo organizacijske in procesne 
sisteme, ki obvladujejo izvajanje lokalnih dejavnosti v okvirih zahtev matičnega podjetja. 
 
Informacijska podpora poslovnim procesom v teh lokalnih podjetjih se je zgodovinsko 
razvijala skladno z razvojem same dejavnosti podjetja. Vendar so bila uporabljena 
informacijska orodja uvedena nekoordinirano, v obliki, ki so jo samostojno določile uprave 
lokalnih podjetij v investicijskih načrtih, ki so jih odobrili lastniki.  
 
Matično podjetje Iskratel je zahtevalo in nadziralo predvsem pravilnost in učinkovitost 
izvajanja ključnih poslovnih procesov, ki jih je opredelilo kot korporativno funkcionalnost ter 
hkrati izpolnjevanje vseh lokalnih zakonodajnih in poslovnih standardov ter zahtev. Za 
učinkovito poslovanje v teh okvirih je matično podjetje Iskratel v lokalnih podjetjih uvedlo 
tudi del svojih nestandardnih decentraliziranih informacijskih orodij, za podporo nekaterim 
ključnim korporativnim funkcionalnostim. Za druge poslovne procese pa je zagotavljalo 
tehnično asistenco in izvajalo projekte prenosa znanja in tehnologije, ki so bili temelj za 
prihodnji lokalni razvoj ustrezne informacijske podporne aplikacije tem procesom. 
 
V letu 2004 je bilo tako v lokalnih podjetjih v tujini zagotovljeno izvajanje korporativnih 
poslovnih procesov na način, ki ga je zahtevalo matično podjetje v okviru zmožnosti, ki jih je 
omogočala lokalna informacijska in organizacijska podpora poslovanju. To je pomenilo, da so 
lokalna podjetja sicer uspela realizirati zastavljene naloge v skladu z zahtevami matičnega 
podjetja, vendar velikokrat neučinkovito, predvsem časovno in kadrovsko potratno in brez 
nujno potrebne možnosti za prilagodljivo in celovito planiranje potreb ter brez ažurnega, 
celostnega in popolnega nadzora – kontrolinga svojega poslovanja.  
 
Pravilno in popolno je bilo sicer poslovno-finančno poročanje, tako lastnikom kot lokalnim 
institucijam, vendar je bilo tudi to dokaj togo ter zamudno. Obenem pa so bili vsi ti »lokalni« 
procesi podprti v posameznih podjetjih z različnimi, nestandardiziranimi in nepovezanimi 
informacijskimi sistemi, ki so jih sestavljale različne, po večini lokalne ali pa celo v samih 
podjetjih razvite aplikacije. 
 
Zgoraj opisano neoptimalno stanje informacijske podpore poslovnim procesom v podjetjih 
skupine Iskratel v tujini in hkratno doseganje zadosti visokega nivoja lastniškega in 
produktnega obvladovanja teh podjetij je privedlo, do spoznanja vodstva matičnega podjetja, 
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da je nepotrebna korenita prenova informacijskega sistema in hkratno maksimalno poenotenje 
poslovnih procesov znotraj celotne skupine podjetij Iskratel. 
 
Slika 22: Shema izhodiščnega stanja informacijskih sistemov v skupini podjetij Iskratel v 

tujini 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vir: Interno gradivo podjetja Iskratel d. o. o., 2005, str. 12. 
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Orodja:Lokalna računovodsko finančna aplikacija, Lastna 
aplikacija za SE poprodajne storitve 
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Spomladi leta 2004 je bil zato formalno opredeljen projekt uvedbe enotnega ERP-sistema v 
mednarodno okolje skupine Iskratel. Izhodiščni cilji projekta, kot so jih opredelili člani 
uprave matičnega podjetja, vodje oddelka za podporo poslovni informatiki in vodje oddelka 
za razvoj podjetij v tujini, so bili: 
 

• standardizacija poslovnih procesov v podjetjih v skupini Iskratel v tujini, prek uvedbe 
enotne korporativne funkcionalnosti podprta z enotnim informacijskim orodjem, 

• doseganje učinkovite podpore izvajanju lokalnih zakonodajnih zahtev znotraj 
integriranega – celovitega IS v posameznem podjetju, 

• izvajanje učinkovitega centralnega nadzora nad poslovnimi procesi v skupini podjetij 
Iskratel v tujini, 

• poenotenje podatkov in šifrantov v celotni skupini podjetij Iskratel, 
• povezovanje oskrbovalne verige znotraj skupine Iskratel, 
• omogočanje centralnega vpogleda v podatke skupine Iskratel (spremljanje realizacije 

naročila in pogodbe ...) in 
• učinkovito izvajanje konsolidacije poslovnih podatkov podjetij v skupini Iskratel. 

 
 
5.1.1. Organizacijska struktura projekta 
 
Projekt je že v svojem začetku potreboval vzpostavitev ustrezne organizacijske strukture za 
učinkovito izvajanje posameznih aktivnosti, ki se bodo odvijale v mednarodnem okolju. Zato 
je matično podjetje v Službi za podporo poslovni informatiki in Oddelku za razvoj podjetij v 
tujini najprej ustanovilo matično skupino za vodenje in koordinacijo projekta. Skupino 
sestavljajo: 

• izkušeni organizator poslovnih procesov,  
• koordinator uvedb informacijskih sistemov,  
• specialist za korporativne funkcionalnosti materialnega poslovanja,  
• specialist za korporativne funkcionalnosti finančnega področja, 
• koordinator aktivnosti s podjetji v tujini in 
• skrbnik projekta (skrbništvo nad skupino in projektom je prevzel član uprave 

matičnega podjetja, zadolžen za informatiko in kadre). 
 
Takšna sestava matičnega dela projektne skupine je zagotovila ustrezno zastopanje znanja in 
izkušenj ter virov s področij: 

• ključnih korporativnih funkcionalnosti,  
• uvajanja informacijskih sistemov v poslovno okolje, 
• prenove poslovnih procesov, 
• poslovanja in upravljanja konkretnih podjetij v tujini in 
• upravljanja matičnega podjetja in podjetij v tujini. 

 
Postopek izvajanja projekta je bil zaradi kadrovskih, časovnih in denarnih omejitev v začetku 
začrtan zaporedno po posameznih podjetjih v tujini, z možnostjo poznejšega prekrivanja 
projektnih aktivnosti med podjetji, če bi to dopuščali stabilnost funkcionalnosti, ki jo uvajamo 
v novem informacijskem sistemu, razpoložljivost kadrov in finančnih virov. 
 
Oblikovanje optimalne organizacijske strukture celotnega projekta, ki bi sledila zgornjim 
omejitvam, je poleg matične projektne skupine, ki jo sestavljajo specialisti iz podjetja Iskratel 
d. o. o., zahtevala še vključitev partnerja za razvoj korporativne funkcionalnosti, projektne 
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skupine za uvedbo ERP-sistema v konkretnem podjetju v tujini in lokalnega partnerja za 
razvoj in uvedbo lokalnih in korporativnih funkcionalnosti. 
 
Slika 23: Organizacijska struktura celotne projektne skupine 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Naloga matične projektne skupine je najširša v primerjavi z drugimi, v projektu nastopajočimi 
subjekti. Matična projektna skupina je namreč opredelila organizacijsko strukturo celotnega 
projekta (prikazano v prejšnji sliki), določila in razdelila vsebinska področja projekta na 
posamezne projektne subjekte in definirala njihove medsebojne odnose. 
 
Matična projektna skupina je tako ednina skupina v projektu, ki bo nujno sodelovala v vseh 
implementacijah ERP-sistema v različnih podjetjih. Skrbela bo za strateško opredelitev 
celotnega projekta na ravni skupine podjetij Iskratel, koordinirala delo posameznikov v 
projektu, znotraj uvedbe ERP-sistema v posamezno podjetje in koordinirala sodelovanje 
posameznih podjetij v skupini Iskratel glede na potrebe projekta. Na podlagi preteklih 
izkušenj z uvedbo raznih informacijskih orodij v svoje matično poslovno okolje in ob 
upoštevanju ciljev projekta se je matična projektna skupina odločila tudi, da bo sama 
neposredno vodila projekt razvoja korporativnih funkcionalnosti. To pomeni, da bo matična 
projektna skupina v matičnem podjetju centralizirano definirala in razvila enotno 
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korporativno funkcionalnost, nato pa le-to tudi pomagala uvesti v vsa podjetja v skupini 
Iskratel v tujini. Samo tako bo namreč omogočeno zadostno poenotenje ključnih poslovnih 
procesov v skupini Iskratel, zagotovljeno preprosto povezovanje oskrbovalne verige znotraj 
skupine Iskratel ter izogibanje podvajanju in neskladnosti, ki bi nastala v primeru lokalno 
razvitih orodij za podporo ključnih poslovnih procesov. 
 
Matična projektna skupina je določila, da bo tehnični razvoj korporativne funkcionalnosti v 
izbranem informacijskem orodju izveden s strani najboljšega zunanjega ponudnika (partnerja 
za razvoj korporativne funkcionalnosti). V tesnem sodelovanju z matično projektno skupino 
bo le-ta izvedel podprojekt definicije, designa razvoja in uvedbe korporativne funkcionalnosti 
v testnem okolju v matičnem podjetju ter po potrebi izvajal tudi storitve podpore uvedbe 
korporativne funkcionalnosti v posamezna podjetja v tujini. Vloga partnerja za razvoj 
korporativne funkcionalnosti se bo med izvedbo projekta uvajanja ERP-sistema v podjetja v 
tujini postopoma zmanjševala, saj bosta samo uvajanje korporativne funkcionalnosti v vedno 
večji meri prevzemala matična projektna skupina in partner za razvoj lokalnih 
funkcionalnosti. Sodelovanje s partnerjem za razvoj korporativne funkcionalnosti pa bo v 
manjšem obsegu ohranjeno tudi po zaključku osnovnega projekta, saj bo z nadaljnjim 
razvojem ključnih poslovnih procesov v podjetju Iskratel treba zagotoviti tudi ažuriranje 
korporativnih funkcionalnosti znotraj uvedenih ERP-sistemov, ki te procese podpirajo. 
 
Partner za razvoj lokalnih funkcionalnosti bo tisti ključni člen v projektni strukturi, ki bo 
moral izvesti tehnični del uvedbe celotnega informacijskega orodja v konkretno podjetje v 
skupini Iskratel. Zagotoviti bo moral delujočo lokalno funkcionalnost informacijskega orodja 
in sposobnost integracije korporativnih funkcionalnosti v celoten IS podjetja. Matična 
projektna skupina je postavila zahtevo, da je to podjetje z najboljšimi izkušnjami pri uvajanju 
izbranega informacijskega orodja na svojem tržišču in je poleg tega usposobljeno za 
delovanje tudi zunaj meja svoje matične države. Namen teh zahtev je, da se vzpostavi trajno 
sodelovanje z najmanjšim možnim številom zanesljivih poslovnih partnerjev, ki bodo 
omogočili izvedbo projekta v celi skupini podjetij Iskratel v tujini. Tako bo mogoče tudi 
maksimalno izkoristiti znanje, ki ga ta partner pridobi ob izvedbi projekta v prejšnjem 
podjetju ter s tem tako znižati stroške kot tudi skrajšati čas izvedbe projekta. 
 
V projektni strukturi je ključna vloga »Projektne skupine za uvedbo ERP-sistema v 
konkretnem podjetju«, ki jo sestavljajo interni strokovnjaki posameznega podjetja, v katerega 
se bo uvedel nov ERP-sistem. Poglaviten cilj, ki si ga je zadala matična projektna skupina, je, 
da se vzpostavi projektni sistem, ki bo zagotovil, da odgovornost za uspešnost izvedbe 
projekta v posameznem podjetju dejansko prevzamejo nosilci projekta znotraj tega podjetja. S 
tem namenom je bila tudi postavljena zahteva, da se določi kompetentni lokalni projektni 
vodja, ki bo imel izredno široka pooblastila in dejansko moč vplivanja na sam projekt.  
 
Dodatna podpora projektu pa je bila zagotovljena z opredelitvijo skrbnika projekta s strani 
člana uprave lokalnega podjetja in zagotovitvijo ustreznih lokalnih časovnih in finančnih 
virov za izvedbo projekta. Posamezne projektne skupine v lokalnih podjetjih bodo večinoma 
delovale v okviru uvedbe ERP-sistema v svojem podjetju, vendar je predvideno tudi njihovo 
sodelovanje pri poznejših uvedbah v naslednjih podjetjih, kjer bodo s svojim znanjem in 
izkušnjami lahko učinkovito nadomestili asistenco zunanjih partnerskih podjetij in matične 
projektne skupine na področju uvajanja korporativne funkcionalnosti in samega upravljanja 
projekta. 
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5.1.2. Uvodni projektni koraki 
 
Ko je vodstvo matičnega podjetja potrdilo zgoraj opredeljeno organizacijsko strukturo 
celotnega projekta in sestavo matične projektne skupine je matična projektna skupina določila 
krovni postopek izvedbe projekta: 

• opredelitev ključnih poslovnih procesov, ki se podprejo v informacijskih orodjih z 
nestandardnimi korporativnimi funkcionalnostmi, 

• izbira ustreznega informacijskega orodja za uvedbo celostnega IS, 
• izbira partnerja za razvoj korporativnih funkcionalnosti, 
• določitev zaporedja izvedbe projektov v posameznih podjetjih, 
• izbira začetnega partnerja za razvoj lokalnih funkcionalnosti, 
• izvedba analize stanja in potreb za področja korporativne funkcionalnosti, 
• izvedba analize stanja in potreb za prvo podjetje. 

 
Po izvedbi teh uvodnih projektnih korakov je matična projektna skupina predvidela razdelitev 
projekta na dva poglavitna dela: 

• podprojekt razvoja korporativne funkcionalnosti in 
• podprojekt uvedbe celovite ERP-rešitve v prvo podjetje. 

 
Tem projektom bodo zaporedno ali pa z delnim prekrivanjem sledili še preostali podprojekti 
uvedb celovitih ERP-rešitev v vsa podjetja v skupini Iskratel v tujini. 
 
 
5.1.2.1. Opredelitev ključnih poslovnih procesov 
 
Ključni poslovni procesi so bili opredeljeni kot tisti jedrni procesi v vseh podjetjih v skupini 
Iskratel, ki so bistveni za učinkovito poslovanje celotne skupine Iskratel. Na teh specifičnih, 
izvedbeno visoko kakovostnih procesih namreč temelji konkurenčna prednost skupine in  zato 
je bilo v njihov razvoj, vzpostavitev in upravljanje vloženih izredno veliko sredstev. Posledica 
takšnega privilegiranega obravnavanja nekaterih poslovnih procesov je njihova izredna 
kompleksnost in nestandardizacija. To pomeni, da so ključni procesi popolnoma prilagojeni 
specifičnim potrebam njihovega lastnika in ne izvirajo iz standardnih tržnih ali splošno 
panožnih rešitev. 
 
Že pred izvedbo projekta uvedbe celovitega ERP-sistema v podjetja v skupini Iskratel v tujini, 
so bili ključni poslovni procesi v največji možni meri uvedeni v podjetja v skupini Iskratel v 
tujini. Ker pa ni bilo enotnega informacijskega orodja za podporo tem procesom, so bile 
končne izvedbe teh procesov prilagojene informacijskim in organizacijskim sposobnostim 
lokalnih podjetij, s ciljem doseči minimalne zahteve matičnega podjetja. 
 
Po pregledu izhodiščnega nabora ključnih poslovnih procesov v skupini Iskratel je matična 
projekta skupina na krovni ravni opredelila ciljne ključne poslovne procese, ki so: 

• prodajno predplaniranje, 
• prodajna konfiguracija ponudb, 
• globalno procesiranje in realizacija prodajnega naročila, 
• poprodajno spremljanje in podpora inštalirane produktne baze in 
• finančno in poslovno korporativno načrtovanje, spremljanje, poročanje in 

konsolidacija poslovanja podjetij.  
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Slika 24: Shema ključnih in lokalnih poslovnih procesov v podjetju v skupini Iskratel 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vir: Interno gradivo podjetja Iskratel d. o. o., 2005, str. 17. 
 
Navedeni ključni poslovni procesi so večinoma vezani na materialno-logistično verigo 
realizacije prodajnega naročila, ki poteka od aktivnosti pri izdelave prodajne ponudbe, prek 
konkretnega formiranja popolnega končnega naročila, njegove realizacije v proizvodno 
logističnem okolju, izvedbe inštalacijskih storitev in končno do učinkovite poprodajne 
podpore. Poleg materialno logističnega dela ključnih poslovnih procesov so za učinkovito 
upravljanje poslovanja skupine podjetij Iskratel, pomembni tudi nekateri ključni finančni 
poslovni procesi, ki opredeljujejo enotno finančno in poslovno korporativno načrtovanje, 
spremljanje, poročanje in konsolidacijo poslovanja podjetij v skupini Iskratel. 
 
Tako opredeljene ključne finančne poslovne procese, naj bi z uvedbo korporativnih 
funkcionalnosti v celovitem IS poenotili v vseh podjetjih v skupini Iskratel v tujini in s tem 
dosegli njihovo optimalno izvajanje na ravni celotne skupine podjetij. 
 

 
Ponudbeni proces Poprodajni procesi 

Podporni poslovni procesi: 

Lokalni procesi: Lokalne finance in računovodstvo, kontroling, plače, kadri, 
informatika, pravna služba, vodstvo, drugo 

 
 

Klju čni procesi: Korporativno finančno in poslovno načrtovanje, spremljanje, 
poročanje in konsolidacija poslovanja v skupini 

Lokalni procesi: 
 
standardni del izdelave 
prodajnega naročila, 
kompletiranje pošilke, 
izdelava dokumentov, 
dobava, 
drugo 
 
 
Klju čni procesi: 
 
konfigurator produkta, 
globalni ceniki, 
prodajna napoved, 
procesiranje naročila, 
master planiranje, 
order monitoring, 
contract monitoring 

Lokalni procesi: 
 
MRP, 
delovni nalogi, 
odpoklic nalogov, 
izvajanje dobavne  
prioritere nalogov, 
drugo 
 
 
Klju čni procesi: 
 
upravljanje vhodnih 
podatkov za MRP in 
odpoklic naročila 
predplaniranje 
integracije v MRP 
 

Lokalni procesi: 
 
Večina 
 
 
 
 
 
 
 
Klju čni procesi: 
 
Popolna povezava 
oskrbovalne verige med 
matičnim podjetjem in 
lokalnim podjetjem v 
skupini Iskratel 

Prodaja Proizvodnja Nabava Servis 

Lokalni procesi: 
 
Servisna naročila, 
servisne pogodbe, 
drugo 
 
 
 
 
 
Klju čni procesi: 
 
upravljanje storitve 
nameščanja opreme, 
nadzor nameščene 
opreme, 
upravljanje popravila 

Upravljanje materialnega poslovanja 
 
Lokalni procesi: Upravljanje zalog, prevzemna-

odpremna kontrola 
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Drugi procesi, ki jih mora vsako podjetje prav tako učinkovito izvajati za uspešno poslovanje, 
so bili opredeljeni kot lokalno poslovni procesi, ki morajo biti izvajani v ustrezni obliki in na 
najboljši možni način, vendar pa zaradi njihove lokalne specifike ne morejo biti uvedeni v 
enotni obliki v vseh podjetjih v skupini Iskratel. Obenem so ti procesi tudi dovolj neodvisni 
od produktnih in panožnih specifik skupine Iskratel, da jih lahko učinkovito uvedemo v 
standardnih oblikah, ki jih predlagajo in podpirajo lokalizirane standardne ERP-rešitve. 
 
Ključni poslovni procesi bodo podprti z ustrezno prilagoditvijo informacijskega orodja in s 
tem bodo razvite korporativne funkcionalnosti IS. Ta del projekta bo izveden centralizirano v 
sodelovanju matičnega podjetja z izbranim partnerjem – ponudnikom ERP-rešitve. Ob uvedbi 
enotnih korporativnih funkcionalnosti v novem informacijskem sistemu v konkretno lokalno 
podjetje pa bo vzporedno s prenovo informacijskega sistema izvedena tudi prenova ključnih 
poslovnih procesov. Po koncu projekta uvedbe celostnega ERP-sistema v konkretno lokalno 
podjetje bodo tako uvedeni ustrezni enotni ključni poslovni procesi, ki bodo zagotavljali 
učinkovito izvajanje aktivnosti na ravni skupine Iskratel in bodo podprti z optimalnim, na 
ravni skupine podjetij enotnim, IS. 
 
 
5.1.2.2. Izbira ustreznega informacijskega orodja za uvedbo celostnega informacijskega 
sistema 
 
Pomembnost izbora konkretnega informacijskega orodja je v nekaterih teoretičnih podlagah, 
ki obravnavajo materijo prenove poslovnih procesov in IS, postavljena dokaj v ozadje. Kljub 
temu smo se v naši projektni skupini že zelo zgodaj opredelili glede tega, kateri ERP-sistem 
bomo uporabili kot orodje za podporo procesom v naši skupini podjetij v tujini. 
 
Izhajali smo s stališča, da je ERP-sistem v sedanji sodobni obliki veliko več kot samo 
informacijsko orodje. Vsebuje namreč tudi izdelane in preizkušene postopke prenove in 
uvedbe poslovnih procesov ter IS v podjetja, kar smo nameravali optimalno izkoristiti tudi v 
našem projektu. Poleg tega funkcionalnosti sodobnih ERP-sistemov temeljijo na najboljših 
poslovnih praksah, ki so jih v več letih uvedli v zasnovo same aplikacije in jih nameravamo v 
našem projektu uporabiti za povečanje učinkovitosti izvajanja standardnih oziroma v primeru 
naših podjetij v tujini, lokalnih procesov. Predvsem pa smo že zgodaj v postopku izvedbe 
projekta morali opredeliti, kakšne prilagoditve svojih standardnih funkcionalnosti nam bo 
informacijsko orodje omogočilo in s tem dokončno opredeliti, katere ključne procese bo 
možno podpreti s korporativnimi funkcionalnostmi, integriranimi v tak ERP-sistem, katere pa 
morda v prvi fazi projekta ohraniti zunaj ERP-sistema, podprte z obstoječimi 
decentraliziranimi aplikacijami, ki bodo prek vmesnikov povezane s centralnim ERP-
sistemom. 
 
Matična projektna skupina je zato v sodelovanju s širšim krogom internih in zunanjih 
strokovnjakov za uvedbo informacijskih orodij v poslovno okolje določila osnovne zahteve, 
ki jih mora izpolnjevati informacijsko orodje za podporo poslovanja skupine podjetij Iskratel 
v tujini: 

• Poglavitna zahtevana lastnost je zadostna fleksibilnost informacijskega orodja, ki bo 
zagotavljala dovolj preprosto in ekonomično prilagoditev dela njegovih 
funkcionalnosti specifičnim potrebam ključnih poslovnih procesov, ki jih želimo 
uvesti v vsa podjetja v skupini v enaki obliki in jih podpirati z enotnimi 
korporativnimi funkcionalnostmi, integriranimi v celosten IS. 

• Ponudnik informacijskega orodja mora biti tradicionalno prisoten na trgih, kjer se 
nahajajo naša podjetja v skupini. S tem zagotavljamo ustrezno podporo uvedbi in 
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vzdrževanju informacijskega orodja v naših lokalnih podjetjih, predvsem pa 
obvladovanje lokalnih poslovnih in zakonodajnih specifik, ki jih mora podpirati tudi v 
tako imenovani lokalizirani verziji svoje rešitve (ERP-sistema). 

• Informacijsko orodje mora biti izdelano za podporo poslovanju majhnim in srednje 
velikim podjetjem, kakršna so tudi podjetja, kjer nameravamo uvesti ta sistem. 

• Informacijsko orodje mora biti preprosto povezljivo z drugimi aplikacijami, kar 
omogoča uporabo določenih internih orodij skupine Iskratel in morebitno povezavo z 
aplikacijami drugih ozko specializiranih ponudnikov, kot tudi z informacijskim 
orodjem, že uvedenim v matično podjetje. 

• Zasnova informacijskega orodja mora biti sodobna, z jasno opredeljenim nadaljnjim 
razvojem in zagotovljeno dolgoročno mednarodno podporo. 

• Stroški uvedbe, nakupa in vzdrževanja informacijskega orodja morajo biti ustrezni 
finančnim zmožnostim majhnih in srednje velikih podjetij. 

 
Po preučitvi lastnosti v nabor vključenih potencialnih ERP-sistemov je matična projektna 
skupina predlagala vodstvu podjetja Iskratel podrobnejšo analizo lastnosti ERP-sistema 
Navision Attain verzija 3.6., ki se je med postopkom izbora izkazal za optimalno rešitev za 
projekt, saj zadovoljivo izpolnjuje vse zahtevane pogoje. 
 
Navision je namreč globalno prisotna ERP-rešitev, ki ima izkušene podporne ekipe na 
upoštevanih ciljnih tržiščih, za katere ima tudi uradno certificirane lokalizirane verzije 
izdelka. Spada v skupino Microsoftovih poslovnih sistemov in je preprosto povezljiva znotraj 
skupine izdelkov MS, kot tudi z drugimi ERP-rešitvami, kot je SAP, ki ga uporablja matično 
podjetje Iskratel. Rešitev je zasnovana za majhne in srednje velike poslovne sisteme, hkrati pa 
so stroški uvajanja in vzdrževanja bistveno nižji, kot so pri ERP-rešitvah za velike poslovne 
sisteme. Omogoča dokaj preprosto prilagoditev in nadgradnjo svojih funkcionalnosti ter 
izredno preprosto konfiguracijo ekranov, izpisov, dokumentov in tabel. 
 
Konkurenčni sistemi, ki so bili prav tako analizirani, so imeli pomanjkljivosti, ki jih lahko 
zajamemo v dva poglavitna segmenta. ERP-sistemi, namenjeni velikim poslovnim okoljem, 
so bili predragi in so omogočali premalo fleksibilnosti. ERP-sistemi, namenjeni majhnim 
poslovnih okoljem, pa so bili v večini primerov prisotni le lokalno in niso omogočali enotne 
podpore in lokalizacije na večini upoštevanih ciljnih trgov. 
 
Po podrobnejši seznanitvi z ERP-sistemom Navision in potrditvi obstoja ustreznih lokalnih 
Navision partnerjev na upoštevanih ciljnih tržiščih je bila sprejeta odločitev o izboru ERP-
sistema Navision Attain 3.6. za osnovno informacijsko orodje, ki bo uvedeno v podjetja 
skupine Iskratel v tujini. 
 
Vendar pa je vodstvo matičnega podjetja ob tem navedlo, da je v začetku smiselna uvedba 
informacijskega orodja Navision samo v srednje velikih podjetjih v skupini Iskratel. Majhna 
podjetja v skupini Iskratel namreč ne izvajajo najzahtevnejših kompleksnih materialno-
logističnih poslovnih procesov, ki jih projekt v obliki korporativne funkcionalnosti namerava 
uvesti z ERP-sistemom Navision, in kar je tudi osnovna korist, ki naj bi jo projekt prinesel 
skupini Iskratel. Stroški, ki bi jih povzročila izvedba projekta uvedbe celovitega IS v majhna 
podjetja v skupini Iskratel, zato niso upravičeni. Podjetja namreč lahko ob sedanji ravni 
poslovanja in z obstoječo informacijsko podporo še vedno relativno učinkovito izvajajo svoje 
poslovne procese v skladu z osnovnimi zahtevami matičnega podjetja ob večji potrošnji 
drugih resursov (časa in delovne sile). Zavedati se moramo namreč, da je specifika večine 
ključnih tržišč skupine Iskratel ravno relativno cenena delovna sila, kar omogoča izvajanje 
poslovnih procesov na manj avtomatiziran, bolj delovno intenziven, vendar še vedno 
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stroškovno učinkovit način. Problem kakovosti in učinkovitosti izvajanja poslovnih procesov 
v takšni obliki še vedno ostaja pereč, vendar je v majhnih poslovnih sistemih vseeno lažje 
obvladljiv. 
 
 
5.1.2.3. Izbira partnerja za razvoj korporativne funkcionalnosti 
 
Po opredelitvi ključnih poslovnih procesov, ki jih bomo podpirali s korporativnimi 
funkcionalnostmi, ki bodo integrirane v celosten IS in z izbiro ERP-sistema Navision za 
informacijsko orodje, ki bo uvedeno v skupino podjetij Iskratel v tujini, je matična projektna 
skupina lahko izvedla izbor partnerja za razvoj korporativne funkcionalnosti. Partner naj bi 
bilo podjetje, ki bo predstavilo najboljšo rešitev integracije korporativnih funkcionalnosti v IS 
in obenem najbolje izpolnjevalo osnovne poslovne pogoje. 
 
Matična projektna skupina je izdelala prošnjo za pridobitev ponudb in jo selektivno 
posredovala potencialnim partnerjem za razvoj korporativne funkcionalnosti, ki so bili 
ponudniki Microsoftovih poslovnih rešitev v Sloveniji. Skupina Iskratel se je namreč že v 
predhodnih projektnih korakih neodvisno opredelila, da bo v obravnavanem projektu 
uporabila ERP-sistem Navision, ki spada v družino Microsoftovih aplikacij ter definirala 
shemo izvedbe projekta, ki predvideva centraliziran razvoj korporativnih funkcionalnosti v 
podprojektu, ki ga sestavljata matična projektna skupina in domač partner za razvoj 
korporativne funkcionalnosti. 
 
Osnovni pogoji v prošnji za pridobitev ponudb so bili sledeči: 
 
Predmet ponudbe: 

• nakup licenc za 30 sočasnih uporabnikov, 
• pomoč pri izbiri lokalnega NAVISION partnerja in vodenje projekta in 
• vpeljava sistema NAVISON. 

 
Zahteve, ki naj bodo vsebovane v ponudbi: 
 
1. vsebinske zahteve – moduli, ki naj bodo zajeti v ponudbi: 

• glavna knjiga, 
• osnovna sredstva, 
• prodaja in terjatve, 
• upravljanje odnosov, 
• vodenje servisa, 
• nabava in obveznosti, 
• zaloga, 
• vodenje skladišča, 
• proizvodnja, 
• planiranje kapacitet (omejeno), 
• kadrovska evidenca in 
• plače, 

2. korporativna funkcionalnost – ocenitev vgradnje korporativne funkcionalnosti, 
3. delitev vlog med lokalnimi in slovenskim Navision partnerjem ter pomoč pri izbiri 
lokalnega partnerja, 
4. tehnične zahteve po podatkovni bazi, 
5. reference pri vpeljavi NAVISION, 
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6. kadri in njihovi življenjepisi, 
7. razgrajen projektni plan z osnovnimi roki in 
8. predlog pogodbe. 
 
Podali smo tudi merila za ocenjevanje ponudb in izbor ponudnika: 
 
v Sloveniji: 

• usposobljenost kadrov (50 %), 
• poznavanje NAVISION, 
• znanje ruskega jezika, 
• poznavanje standardnih poslovnih procesov, 
• reference doma, reference v Vzhodni Evropi, reference pri vpeljavi projektov v tujini 

(20 %), 
• cena (20 %) in 
• celovitost ponudbe (10 %) 

 
ter v tujini: 

• usposobljenost kadrov (50 %), 
• poznavanje NAVISION, 
• aktivno znanje angleškega jezika, 
• poznavanje standardnih procesov, 
• reference (20 %), 
• cena (20 %) in 
• celovitost ponudbe (10 %). 

 
Do predvidenega roka so prispele štiri ponudbe potencialnih partnerjev, ki so bile temeljito 
preučene. Sprejeti so bili naslednji sklepi: 
 
Ponudnik 1: 
Ponudba temelji na konceptu najmanjšega možnega angažiranja slovenskega partnerja, ker 
ocenjuje, da so lokalni partnerji (ob isti usposobljenosti) bistveno cenejši. Ponudnik predvsem 
zagotavlja ustrezno vodenje projekta, koordinacijo z zahtevami korporacije in nadzor 
kakovosti. 
Sklep: Ponudba ni bila skladna z zahtevami, zato sploh ni bila predmet primerjave. 
 
Ponudnik 2: 
Podjetje je navezalo stik z lokalnim Navision partnerjem v Ukrajini ter podalo tudi njegov 
cenik ter oceno njegovih stroškov pri uvajanju. Lokalni Navision partner je pripravljen 
sodelovati s tem ponudnikom. 
Sklep: Ponudba je izpolnjevala večino zahtev in je bila vključena v primerjavo. 
 
Ponudnik 3: 
Ponudba sloni na centraliziranem načelu uvajanja. Centraliziran koncept pomeni pridobitev 
samo ene kode, ki jo nadzoruje slovenski partner in v katero se vgradijo lokalne posebnosti za 
vse države. V začetni fazi zato predlaga preverjanje lokalizacije v vseh državah, kjer naj bi 
uvedli Navision. Zaradi centraliziranega koncepta je tudi vloga lokalnega partnerja 
marginalna (v glavnem šolanje uporabnikov in sodelovanje v posameznih fazah). 
Sklep: Ponudba je izpolnjevala večino zahtev in je bila vključena v primerjavo. 
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Ponudnik 4: 
Ponudbo je oddalo mednarodno podjetje za koordinacijo uvedb ERP-sistemov Navision, ki 
sodeluje s slovenskim Microsoft solution provider partnerjem. Ponudnik je že navezal stik z 
lokalnim Navision partnerjem v Rusiji in podal okvirni projektni plan za celoten projekt z 
vsemi zahtevanimi vsebinami in podatki. Ponudnik je opozoril, da za Ukrajino še ni potrjena 
uradna lokalizacija izdelka Navision Attain 3.6 (uradno šele v Q2 2005). 
Sklep: Ponudba je izpolnjevala vse zahteve in je bila najbolj popolna. 
 
Tabela 3: Primerjava izbranih ponudb 
 

Možnih točk: 10 Ponudnik 2 Ponudnik 3 Ponudnik 4 

Skupna vrednost ponudbe (20 %) 10 2,0 9 1,8 7 1,4 
Reference (20 %) 6 1,2 8 1,6 10 2,0 
Usposobljenost kadrov (50 %) 5 2,5 8 4,0 10 5,0 
Celovitost ponudbe (10 %) 7 0,7 10 1,0 10 1,0 
SKUPAJ  6,4  8,4  9,4 
UVRSTITEV  3  2  1 

 
Vir: Interno gradivo podjetja Iskratel d. o. o., 2004, str. 11. 
 
Po izvedbi analize in ocenitve ponudb se je matična projektna skupina odločila za drugi krog 
pogajanj s ponudnikoma 3 in 4, v katerem se je podrobneje seznanila z obema ponudnikoma 
in jima jasneje opredelila in pojasnila svoje projektne zahteve. Obenem so bile pridobljene še 
dodatne informacije o predlaganih načinih uvedbe IS v skupino podjetij, na podlagi katerih je 
bila sprejeta odločitev o decentraliziranem pristopu, kar je hkrati pomenilo, da se kot partnerja 
za razvoj korporativne funkcionalnosti izbere ponudnika 4. 
 
 
5.1.2.4. Določitev zaporedja izvedbe projektov v posamičnih podjetjih 
 
Podjetja v skupini Iskratel v tujini so v zadnjem srednjeročnem obdobju dosegala različne 
rasti obsega in s tem tudi kompleksnosti poslovanja. Njihov razvoj je bil posledično odvisen 
od prodajne rasti skupine Iskratel na nacionalnem tržišču, na katerem je posamezno podjetje 
situirano in od uporabljene strategije prodajnega nastopa skupine Iskratel na tem trgu. 
 
Skupina Iskratel se namreč odvisno od političnih, ekonomskih, poslovnih in zgodovinskih 
pogojev odloča za različne prodajne pristope. V svojem osnovnem razvoju načeloma sledi 
generični rasti lokalne prisotnosti na tržišču, ki z razvojem obsega prodajne realizacije 
povečuje tudi kompleksnost poslovnih aktivnosti, ki se izvajajo v lokalnem okolju. Takšna 
rast privede do postopnega formiranja lokalnih podjetij z vedno več poslovnimi funkcijami. 
Vendar pa zaradi ekonomskih in političnih specifik določenih nacionalnih tržišč skupina kljub 
zadovoljivi prodajni realizaciji ne krepi funkcijskega obsega lokalnega podjetja na takšnem 
trgu, saj bi bilo poslovanje povezano s prevelikimi poslovnimi tveganji: 

• Na ruskem tržišču je podjetje Iskratel že tradicionalno prisotno in je zaradi relativno 
stabilnih poslovnih pogojev tam zgradilo tudi največje in najkompleksnješe podjetje v 
tujini. To podjetje je zaradi svoje stabilne rasti že dokaj učinkovito organiziralo svoje 
poslovne procese in jih v omejenem obsegu podprlo tudi z lokalnim celovitim IS. 
Poleg tega podjetja ima skupina v Rusiji še drugo podjetje, ki pa je funkcijsko bolj 
ozko opredeljeno, saj izvaja samo agentske prodajne storitve in poprodajno podporo. 
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• V Ukrajini je skupina Iskratel doživela izredno rast poslovanja v zadnjih dveh letih. Ta 
rast je povzročila tudi izredno hitro rast lokalnega podjetja, ki je postalo v kratkem 
času drugo največje podjetje v skupini. Hitra rast je onemogočila usklajen 
organizacijski, procesni in informacijski razvoj podjetja, kar v sedanji obliki 
onemogoča optimalno koriščenje resursov podjetja. 

• V Belorusiji je skupina prav tako že tradicionalno prisotna, vendar zaradi težavnih 
političnih in ekonomskih dejavnikov na tem trgu dosega samo konstantne prodajne 
rezultate. Obenem pa zaradi velikih tveganj, povezanih s poslovanjem z Belorusijo, za 
večje prodajne posle na tem trgu skupina Iskratel uporablja tržni kanal svojega 
predstavništva, kar omeji delovanje lokalnega podjetja predvsem na izvajanje 
poprodajnih podpornih aktivnosti.  

• Prodajna prisotnost skupine Iskratel na turškem tržišču zaradi nestabilne poslovne 
narave telekomunikacijskih investicij v tej državi izredno niha, kar ne omogoča 
večjega razvoja lokalnega podjetja. Iskratel zato ta trg pokriva  s svojo agentsko 
prodajno mrežo, lokalno podjetje pa izvaja predvsem poprodajne podporne aktivnosti 
in del prodajnih agentskih storitev za matično podjetje. 

• V Makedoniji skupina Iskratel produktno nastopa predvsem z licenčnimi rešitvami 
svojega solastnika Siemensa, kar delovanje lokalnega podjetja tudi zoži predvsem na 
poprodajne podporne aktivnosti in del prodajnih agentskih storitev za matično 
podjetje. 

 
Na podlagi zgoraj opisanih poslovnih pristopov skupine Iskratel na svojih ključnih tržiščih in 
po analizi planiranega prihodnjega razvoja poslovanja skupine Iskratel, se je vodstvo 
matičnega podjetja odločilo, da bo uvedba celovitega informacijskega sistema Navision 
izvedena najprej v podjetju v Ukrajini – Monis. Podjetje je zaradi hitre dosedanje in 
predvidene nadaljnje rasti ter neobstoječega integriranega IS izredno težko obvladljivo. 
Obenem bo vzporedno z uvedbo ERP-sistema nujna tudi izvedba prenove poslovnih 
procesov. Ta bo omogočila vzpostavitev ustrezne organizacijske strukture, učinkovitih in z 
zahtevami skupine Iskratel skladnih poslovnih procesov in korektno izvajanje lokalno 
zahtevanih poslovnih procesov. Sledilo bo manjše podjetje v Rusiji – Iskratel z. a. o., Moskva, 
nato bo projekt izveden v veliko rusko podjetje IskraUraltel, ki mu bo sledilo makedonsko 
podjetje ITS Skopje in na koncu še majhna podjetja v skupini (IskraBel v Belorusiji in Iltek v 
Turčiji). 
 
Izvedbe projekta v posameznih podjetjih se bodo lahko tudi delno prekrivale, če bodo to 
omogočali potrebni viri (denar, čas in razpoložljivost kadrov, ki so vključeni v projekt). 
Izvedba projektov v majhna podjetja v skupini Iskratel bo celo predmet ločene obravnave, v 
kateri se bo ponovno ovrednotil celoten projekt in morda predložil alternativni pristop k 
rešitvi problema. Pričakuje se, da bi uvedba ERP- sistema Navision v majhna podjetja 
prinesla velike dodatne stroške tem podjetjem, dejanske koristi, pridobljene s tem projektom, 
pa bi bile zaradi majhnega obsega in kompleksnosti poslovnih procesov, ki jih izvajajo ta 
podjetja, majhne. 
 
 
5.1.2.5. Izbira začetnega partnerja za razvoj lokalnih funkcionalnosti 
 
Vsebine, ki jih mora v skladu s shemo projekta uvedbe celovitega informacijskega sistema v 
podjetja v skupini Iskratel v tujini pokrivati partner za razvoj lokalnih funkcionalnosti, so 
analiza, definiranje, design, razvoj in uvedba lokalnih funkcionalnosti v izbranem 
informacijskem orodju ter podpora uvedbi in integraciji korporativnih funkcionalnosti v 
celosten informacijski sistem. 
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Glede na to, da je bila že pred izbiro lokalnega partnerja sprejeta odločitev, da bo v projektu 
uporabljeno informacijsko orodje Navision in da bo prvo podjetje v skupini, kjer bo projekt 
izveden, podjetje Monis v Ukrajini, je matična projektna skupina v sodelovanju s partnerjem 
za razvoj korporativne funkcionalnosti začela izbor lokalnega partnerja podobno, kot je 
potekala izbira partnerja za razvoj korporativne funkcionalnosti. 
 
Izdelana je bila prošnja za pridobitev ponudb, ki je v osnovi sledila izhodiščem in merilom, na 
podlagi katerih je bil izbran partner za razvoj korporativne funkcionalnosti. Prošnja je bila 
posredovana Microsoftovim partnerjem za poslovne rešitve, ki delujejo na ukrajinskem 
tržišču. Poglavitna zahteva, ki jo je moral potencialni parter izpolnjevati, je bila njegovo 
obvladovanje ukrajinske in ruske lokalizacije izdelka ter zmožnost učinkovitega izvajanja 
svojega dela projektne vsebine tako na ukrajinskem kot tudi ruskem in beloruskem tržišču. 
Cilj je bil namreč vzpostaviti stabilen partnerski odnos med skupino Iskratel in kakovostnim 
lokalnim Navision parterjem, ki bo lahko uvedel in podpiral informacijsko orodje v vseh 
podjetjih skupine Iskratel na področju nekdanje Sovjetske zveze. S tem se izognemo 
podvajanju mnogih projektnih aktivnosti, kot so spoznavanje poslovnih procesov skupine 
Iskratel, spoznavanje in obvladovanje korporativne funkcionalnosti, kulturno usklajevanje 
subjektov v skupini in na koncu dosežemo tudi sinergične učinke, saj se s prenosom 
predhodno pridobljenih izkušenj in znanj znižajo potrebni vložki v naslednjih izvedbah 
projekta. 
 
Na osnovi prošnje za pridobitev ponudb so bili ocenjeni trije potencialni lokalni partnerji: 
 
Ponudnik 1: 
Ta ponudnik je največji ruski Microsoftov partner za poslovne rešitve, vendar ni neposredno 
prisoten na ukrajinskem in beloruskem trgu. Projekt je nameraval podpirati iz svojega centra v 
Moskvi in je bil pripravljen pridobiti ukrajinsko lokalizirano verzijo izdelka. 
Sklep: Ponudba je imela večino zahtevanih podatkov in je bila vključena v primerjavo. 
 
Ponudnik 2: 
Ponudnik je največji ukrajinski Microsoftov partner za poslovne rešitve in ima svojo 
podružnico tudi v Rusiji. Obvladuje delujočo ukrajinsko lokalizacijo izdelka, ki pa še ni 
uradno certificirana. Ruski del projekta jo namerava pokrivati iz svojega moskovskega centra 
in po potrebi s konzultanti, ki bodo že predhodno pridobili izkušnje pri ukrajinskem projektu. 
Sklep: Ponudba je imela večino zahtevanih podatkov in je bila vključena v primerjavo. 
 
Ponudnik 3: 
Ponudnik je ukrajinsko hčerinsko podjetje večjega ruskega Microsoftovega partnerja za 
poslovne rešitve in še nima kakovostnih referenc na ukrajinskem tržišču. Ukrajinski projekt 
naj bi podpirali iz svojega centra v Kijevu in po potrebi s pridobitvijo dodatnih virov iz 
ruskega matičnega podjetja. 
Sklep: Ponudba je imela večino zahtevanih podatkov in je bila vključena v primerjavo. 
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Po analizi prispelih ponudb je bila izdelana njihova ocenitev, kot sledi v nadaljevanju: 
 
Tabela 4: Primerjava izbranih ponudb 
 

Možnih točk: 10 Ponudnik 1 Ponudnik 2 Ponudnik 3 

Skupna vrednost ponudbe (20 %) 3 0,6 8 1,6 10 2,0 
Reference (20 %) 7 1,4 6 1,2 2 0,4 
Usposobljenost kadrov (50 %) 10 5,0 9 4,5 6 3,0 
Celovitost ponudbe (10%) 5 0,5 9 0,9 8 0,8 
SKUPAJ  7,5  8,2  6,2 
UVRSTITEV  2  1  3 

 
Vir: Interno gradivo podjetja Iskratel d. o. o., 2004, str. 15. 
 
Skupaj z vodstvom podjetja Monis je bil organiziran drugi krog pogajanj z vsemi tremi 
potencialnimi partnerji v Ukrajini. V sklopu teh pogajanj je sodeloval tudi partner za razvoj 
korporativne funkcionalnosti, ki je s svojimi bogatimi izkušnjami s področja uvajanja 
informacijskih rešitev in popolnega obvladovanja ERP-sistema Navision bistveno pripomogel 
k realni oceni sposobnosti potencialnih lokalnih Navision partnerjev. Vzporedno je vodstvo 
podjetja Monis tudi neposredno preverilo kakovost ponudnikov z vzpostavitvijo stika z 
nekaterimi podjetji, ki so jih ponudniki navedli kot reference. 
 
Sklep drugega kroga pogajanj, kot tudi mnenje vodstva podjetja Monis, izhajajoče iz 
pridobljenih podatkov o kakovosti dela ponudnikov v referenčnih projektih, sta bila, da je 
najprimernejši partner za razvoj lokalne funkcionalnosti v podjetju Monis ponudnik številka 
2, kar je tudi potrdilo rezultate cenitve ponudb v prvem krogu. 
 
 
5.1.2.6. Izvedba analize stanja in potreb za področja korporativne funkcionalnosti 
 
Vzporedno z aktivnostmi izbora parterja za razvoj lokalnih funkcionalnosti se je v matičnem 
podjetju v sodelovanju s parterjem za razvoj korporativne funkcionalnosti že izvajala analiza 
stanja in potreb za področje korporativne funkcionalnosti. 
Matična projektna skupina je sklenila izvedbo podprojekta razvoja korporativnih 
funkcionalnosti podrediti postopku, ki ga kot standardnega predvideva Microsoftova družina 
poslovnih rešitev in s tem zagotoviti čimbolj tekočo izvedbo tega podprojekta. 
 
Slika 25: 5 korakov uvedbe ERP-sistema Navision 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vir: Interna gradiva podjetja Adacta d. o. o., 2004, str. 32. 
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Izvedba prvega koraka – analiza podprojekta razvoja korporativne funkcionalnosti je bila 
poslovno popolnoma ločena od sledečih delov podprojekta. Matično podjetje je  s partnerjem 
za razvoj korporativne funkcionalnosti namreč sklenilo samostojno pogodbo za izvedbo 
analize in si s tem zagotovilo možnost poznejšega dodatnega izbora optimalnega partnerja za 
izvajanje naslednjih korakov podprojekta. 
 
V juliju 2004 je bila analiza korporativnih funkcionalnosti končana in rezultat teh aktivnosti je 
bil elaborat FRD (Functional Requirements Document), ki je podrobno opredelil korporativne 
funkcijske potrebe. Ta dokument je bil skupni izdelek parterja za razvoj korporativne 
funkcionalnosti in matične projektne skupine. Ko ga je vodstvo matičnega podjetja Iskratel 
formalno potrdilo, so bile predlagane korporativne funkcionalnosti tudi uradno potrjene. 
 
 
5.1.2.7. Izvedba analize stanja in potreb za prvo podjetje 
 
Enak postopek izvajanja aktivnosti kot v podprojektu razvoja korporativnih funkcionalnosti je 
bil uporabljen tudi v podprojektu uvedbe celovitega IS v prvo podjetje v skupini Iskratel v 
tujini – Monis v Ukrajini. 
 
Začetni korak podprojekta je bila analiza stanja in potreb podjetja Monis, ki sta jo v skladu s 
postopki Microsoftovih poslovnih rešitev izvedla partner za razvoj lokalnih funkcionalnosti in 
projektna skupina podjetja Monis, ki je bila sestavljena skladno s projektnimi zahtevami in 
postopki, ki jih predvideva uvedba ERP sistema Navision. Vodstvo podjetja Monis je s 
partnerjem za razvoj lokalnih funkcionalnosti sklenilo ločeno pogodbo za izvedbo analize in 
po opravljeni analizi, v avgustu 2004, prejelo FRD-dokument, v katerem so bile opredeljene 
potrebne lokalne funkcionalnosti sistema, ki ga je tudi sprejelo. 
 
Analiza v podjetju Monis je bila, v terminski primerjavi, izvedena z zamikom glede na 
analizo korporativnih funkcionalnosti v matičnem podjetju. Takšen zamik je bil nujno 
potreben, zaradi zahteve po ostri in jasni razdelitvi korporativnih funkcionalnosti od lokalnih 
funkcionalnosti. Šele po opredelitvi poslovnih procesov, ki bodo podprti s korporativnimi 
funkcionalnostmi s strani matičnega podjetja, je lahko partner za razvoj lokalnih 
funkcionalnosti izvedel kakovostno analizo lokalnih funkcionalnosti, brez njihovih prekrivanj 
ali celo nepokritij nekaterih poslovnih procesov.  
 
Ob tem je bila potrebna kakovostna in poglobljena, predvsem pa izredno aktivna 
komunikacija med vsemi štirimi subjekti projekta in dosledno spoštovanje organizacijske 
strukture projekta, predvidenih komunikacijskih kanalov in pristojnosti sodelujočih v 
projektu. 
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Slika 26: Terminska shema izvedbe projekta uvedbe celovitega informacijskega sistema v 
skupino podjetij Iskratel v tujini 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Z dokončanjem analize korporativne funkcionalnosti in analize lokalne funkcionalnosti v 
prvem podjetju v skupini Iskratel v tujini je bil v avgustu 2004 pridobljen popolni nabor 
vhodnih podatkov, potrebnih za učinkovito izvedbo podprojektov razvoja korporativne 
funkcionalnosti in uvedbe celovitega informacijskega sistema v podjetju Monis v Ukrajini.  
 
Na podlagi že pridobljenih izkušenj v projektu je matična projektna skupina predlagala 
vodstvu matičnega podjetja in vodstvu podjetja Monis nadaljnje sodelovanje z obema 
obstoječima Navision partnerjema. Vzpostavljena je bila namreč stabilna organizacijska 
struktura celotnega projekta, kjer so vsi štirje subjekti aktivno delovali v popolni zasedbi in 
učinkovito komunicirali v strukturi projekta predvidenih postopkih. Obenem sta se oba 
izbrana Navision partnerja izkazala za ustrezna, saj so njihovi konzultanti s prikazanim 
znanjem in izkušnjami med samo analizo potrdili v ponudbah predstavljene odlike. Prav tako 
v fazi analize stroškovni in časovni okviri niso presegli izhodiščnih planskih ravni, kar je 
potrjevalo njihovo učinkovitost. 
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5.2. Podprojekt razvoja korporativne funkcionalnosti 
 
V avgustu 2004 je matično podjetje Iskratel z obstoječim partnerjem za razvoj korporativne 
funkcionalnosti sklenilo pogodbo o uvedbi korporativne funkcionalnosti v skupino podjetij 
Iskratel v tujini. 
 
V okviru pogodbe je bil zajet design, razvoj in testiranje ter namestitev korporativne 
funkcionalnosti v prvo podjetje, kjer bo uveden nov celovit IS. Nadaljnje uvedbe korporativne 
funkcionalnosti v sledeča podjetja v projektu pa so predvidele sodelovanje matične projektne 
skupine in partnerja za razvoj lokalnih funkcionalnosti. Partner za razvoj korporativne 
funkcionalnosti pa bo v sledečih podprojektih po potrebi izvajal ustrezno asistenco na podlagi 
konkretnih naročil matičnega podjetja. 
 
Terminski plan podprojekta je bil usklajen z aktivnostmi podprojekta uvedbe celovitega 
informacijskega sistema v podjetju Monis. S tem je bila zagotovljena pravočasna integracija 
korporativnih funkcionalnosti v ukrajinsko lokalizirano verzijo ERP-sistema. Tako integriran 
celosten IS je šele omogočal realno testiranje in poznejšo namestitev ter vnos podatkov. 
 
V procesu izvedbe podprojekta razvoja korporativne funkcionalnosti pa je prišlo do delne 
prilagoditve njegove vsebine z namenom optimizirati aktivnosti v celotnem projektu. Razvoj 
dela korporativnih funkcionalnosti, ki se nanaša na finančne poslovne procese, je bil prenesen 
na partnerja za razvoj lokalne funkcionalnosti. S tem je bila zagotovljena tekoča integracija 
teh funkcionalnosti v lokalizirano verzijo ERP-sistema Navision. Kljub tej spremembi je 
nadzor nad vsebino vseh korporativnih funkcionalnosti ohranila matična projektna skupina, 
tehnično koordinacijo njenega celotnega razvoja je ohranil partner za razvoj korporativnih 
funkcionalnosti, ki je tudi sodeloval pri končni integraciji in testiranju celotne korporativne 
funkcionalnosti v prvi uvedbi sistema. 
 
Terminski plan razvoja in uvedbe korporativne funkcionalnosti je obsegal: 

• design korporativnih funkcionalnosti (24 koledarskih dni), 
• razvoj in testiranje (79 koledarskih dni), 
• uvedbo (19 koledarskih dni). 

 
Ob predvideni uspešni uskladitvi zgornjih aktivnosti v predstavljenem časovnem okviru z 
aktivnostmi razvoja lokalnih ukrajinskih funkcionalnosti in njihovo integracijo v celosten IS 
ter testiranjem in uvedbo le-tega, je bil predviden zaključek podprojekta razvoja korporativne 
funkcionalnosti s prehodom v novo poslovno in koledarsko leto 2005. 
 
Planirani obseg aktivnosti in časovni ter stroškovni okviri so bili v podprojektu razvoja 
korporativne funkcionalnosti pozneje tudi večinoma uspešno doseženi. Ob koncu leta 2004 je 
bila namreč v podjetju Monis vzpostavljena delujoča korporativna funkcionalnost, ki je 
omogočala izvajanje materialno logističnih procesov v korporativni obliki, podprtih s 
celostnim IS Navision, v okvirih ob analizi predvidenih zahtev korporativne funkcionalnosti. 
Prav tako je bil razvit in na prototipu uspešno testiran del korporativne funkcionalnosti, ki se 
nanaša podporo finančnih poslovnih procesov, vendar pa zaradi zamude pri uvedbi lokalnih 
funkcionalnosti IS-a ni mogel biti dejansko dokončno predan v uporabo. 
 
Kompleksna organizacijska struktura projekta se je v primeru korporativne funkcionalnosti po 
eni strani izkazala kot izredno učinkovita. Omogočila je namreč krajše časovne okvire 
izvedbe projekta in optimalno izkoriščanje kadrovskih resursov projekta. Posamezne 
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aktivnosti so se izvajale najbližje najboljšim virom znanja in izkušenj s področja poslovnih 
procesov in funkcionalnosti informacijskega sistema, ki so jih te aktivnosti zahtevale.  
 
Tako se je razvijal in testiral materialno-logistični del korporativnih funkcionalnosti 
neposredno v matičnem podjetju, ki je te funkcionalnosti tudi oblikoval in jih v sodelovanju s 
partnerjem za razvoj korporativne funkcionalnosti integriral v splošno svetovno verzijo IS. 
 
Finančni del korporativnih funkcionalnosti je bil definiran in oblikovan v matičnem podjetju, 
sam razvoj in integracijo v IS pa je izvedel partner za razvoj lokalnih funkcionalnosti, ki 
vsebujejo podporo večini finančnih in računovodskih procesov podjetja.  
 
Lokalni partner je nato tudi izvedel končno integracijo celotnih korporativnih funkcionalnosti 
v lokalizirano verzijo ERP-sistema. Vsak subjekt v celotnem projektu je tako izvajal 
aktivnosti, ki jih je najbolj obvladal in ki so mu tudi vsebinsko pripadale. 
 
Slabša stran tako kompleksne organizacije projekta je zagotovo težavna in obsežna 
koordinacija aktivnosti med vsemi udeleženimi subjekti, kar dejansko povzroča dodatne 
stroške, več porabljenega časa in končno pomeni tudi veliko nevarnost izbruha nepredvidenih 
neskladnosti končnega izdelka. Slednje se je tudi v tem projektu izkazalo za poglavitni vzrok 
časovnega in stroškovnega prekoračenja planiranih okvirov izvedbe projekta v prvem podjetju 
v skupini Iskratel v tujini. 
 
 
5.3. Podprojekt uvedbe celovite ERP-rešitve v podjetje Monis 
 
V septembru 2004 je podjetje Monis sklenilo s partnerjem za razvoj lokalne funkcionalnosti 
pogodbo o uvedbi IS Navision, ki je obsegala sledeče aktivnosti: 

• uvedbo standardnih finančnih in logističnih funkcionalnosti ERP-sistema Navision, 
• razvoj, integracijo in uvedbo dodatnih korporativnih finančnih funkcionalnosti 
• pripravo uporabniške dokumentacije, 
• pripravo testnih scenarijev, 
• testiranje prototipa celovite informacijske rešitve, 
• preučitev in integracijo materialno-logističnega dela korporativne funkcionalnosti, 
• šolanje in atestiranje ključnih uporabnikov, 
• vzpostavitev sistema dostopa uporabnikom, 
• pripravo uporabniških navodil, 
• prenos podatkov v sistem in 
• podpora uporabnikom pri zagonu sistema. 

 
Izvedba podprojekta je sledila predlaganemu postopku za uvedbo Microsoftovih poslovnih 
rešitev. Zaradi jasne modularne ločenosti je predvidevala neodvisno vpeljavo finančno-
logističnega modula, od modula kadri in plače. 
 
Uvedba finančno-logističnega modula je predvidela sledeče časovne okvire: 

• razvoj celotne finančne funkcionalnosti (standardna, lokalizirana in korporativna 
finančna funkcionalnost) in standardnega dela logistične funkcionalnosti – 50 
koledarskih dni, 

• prototipno testiranje celotnega integriranega informacijskega sistema (integrirana 
lokalna in celotna korporativna funkcionalnost v finančnem in logističnem modulu) – 
19 koledarskih dni, 



 

 

67  

• pripravo na uvedbo (uvoz podatkov, šolanje končnih uporabnikov, testiranje delovanja 
popolnega sistema, priprava spremljajočih dokumentov, izpisov in poročil) – 58 
koledarskih dni, 

• uvedba (vzporedno testno delovanje novega informacijskega sistema) – 27 koledarskih 
dni. 

 
Uvedba modula kadri in plače je bila predvidena v povsem standardni obliki. Prav tako je bil 
standarden postopek uvedbe, vendar je zaradi svoje relativne preprostosti zahteval 52 
koledarskih dni. 
 
Uvedba obeh modulov je bila časovno planirana tako, da se končata do konca koledarskega in 
poslovnega leta 2004 in s tem omogočita konec celotnega projekta v podjetju Monis 
najpozneje do 31. 12. 2004. 
 
Dejansko je bil do izteka planiranega roka v celoti ter v planiranih časovnih in stroškovnih 
okvirih uveden modul kadri in plače. Finančno-logistični modul pa je ob koncu leta 2004 
omogočal izvajanje popolnega logističnega dela poslovnih procesov, medtem, ko so se na 
uvedbi funkcionalnostih za podpiranje finančno-računovodskih poslovnih procesov pojavili 
zaostanki, ki so izvirali iz pomanjkljivosti tako pri projektnem vodenju kot tudi na samem 
informacijskem orodju. 
 
Eden izmed poglavitnih vzrokov za nedoseganje projektnih planskih okvirov je bila slaba 
organizacija prenosa podatkov v novo bazo podatkov. Predvideno je bilo, da bo prenos 
podatkov temeljil na uporabi starih podatkovnih baz, ki bodo že s sedanjim naborom 
podatkov omogočale tekoč prehod v nov IS. V praksi pa se je izkazalo, da je stara baza 
podatkov izredno pomanjkljiva, slabo strukturirana in nezanesljiva. Posledično je bilo treba 
ob prenosu podatkov zagotoviti dodatne vire (tako denarne, časovne, kot kadrovske). Kljub 
vsemu je zaostanek v tej aktivnosti povzročil tudi zamik pri izvajanju njemu sledečih 
korakov, in s tem je bil ogrožen plan zaključka celotnega projekta. 
 
Naslednja pomanjkljivost podprojekta uvedbe celostnega IS v podjetju Monis je bila 
pomanjkljiva interna kadrovska podpora informacijski funkciji podjetja. Podjetje je v 
preteklosti izredno hitro raslo ni uspelo vzpostaviti stabilne interne službe za podporo 
informatiki. Potrebne aktivnosti je priložnostno izvajala servisna in razvojna funkcijska enota 
v podjetju. Ob izvedbi analize za projekt uvedbe ERP-sistema Navision pa se je jasno 
oblikovala potreba po ustanovitvi ločene službe za informatiko. Izvedeno je bilo kadrovanje 
ustreznega specialista informatika, ki se je izkazalo za izredno težavno. Podjetje Monis ima 
namreč izoblikovane svoje plačne okvire, ki jih zaradi ohranjanja stabilnega plačnega in 
kadrovskega položaja ne more kršiti, kar je onemogočalo hitro pridobitev že izkušenih, visoko 
kakovostnih, vendar zato dragih kadrov. Pomanjkanje interne podpore na področju 
informatike je podjetje začasno nadomeščalo z zunanjimi storitvami, kar je povzročalo 
dodatne stroške projektu, obenem pa ni prinašalo stabilnega akumuliranja znanja in izkušenj v 
podjetju. Kadrovski problem informatike je bil rešen v zadnjem kvartalu leta 2004, vseeno pa 
je opisana pomanjkljivost pomembno vplivala na optimalnost izvedbe projekta v podjetju 
Monis, saj so veliko aktivnosti, ki jih v projektu lahko interno izvaja usposobljen informatik 
(izpisi, dokumenti, poročila, nastavitve), izvedli zunanji konzultanti, kar pa se je izkazalo za 
drago, časovno potratno in tudi izredno nezanesljivo rešitev. 
 
Planske časovne okvire je presegla tudi aktivnost integracije korporativnih funkcionalnosti v 
celoten lokaliziran informacijski sistem. Predvsem so se pojavile napake ob končnem 
testiranju, že v celoti integriranega izdelka na realnih podatkih. Ob testiranju prototipa na 
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testnih podatkih in brez popolne integracije modulov so bili rezultati zadovoljivi. Ob 
končnem testiranju v celoti integriranega izdelka na realnih podatkih pa se je pojavilo veliko 
pomanjkljivosti in napak, ki jih je bilo treba odpraviti in so povzročali manjše neposredne 
dodatne stroške, vendar pa so  zahtevali veliko dragocenega časa. 
 
Vendar pa so bili zgoraj opisani problemi večinoma predvideni in zato v veliki meri že 
upoštevani v projektnih planskih postavkah. A se je poleg njih pojavil še dodatni, predhodno 
nepredviden problem. Ukrajinska lokalizacija izdelka Navision se je ob prototipnem testiranju 
pokazala kot nezadovoljivo funkcionalna, z nepopolnim delovanjem in mnogimi osnovnimi 
napakami. Po podrobni analizi stanja se je izkazalo, da obstoječa lokalizacija IS sicer 
izpolnjuje minimalne zahtev Microsoftove družine poslovnih rešitev, vendar nikakor ne 
omogoča zadovoljivega, informatiziranega izpolnjevanja lokalnih zakonskih, davčnih in 
poslovnih zahtev. Prav tako ni dosegala ravni informatizacije poslovanja, ki ga omogočajo 
obstoječe lokalne neintegrirane finančno-računovodske aplikacije. 
 
Zaradi takšne prikrite pomanjkljivosti sistema je skupina Iskratel zahtevala, da partner za 
razvoj lokalnih funkcionalnosti pripravi ustrezno nadgradnjo lokalizirane verzije IS, ki bo 
podjetju Monis omogočala izvajanje teh poslovnih procesov v skladu z zahtevami, podanimi 
v fazi analize potreb lokalnih funkcionalnosti. Po napornem in časovno potratnem 
usklajevanju potrebnih dodatnih razvojnih nalog je bil med subjekti v projektu dosežen 
sporazum, ki je zagotavljal nadgradnjo lokalnih funkcionalnosti na zahtevano raven, z 
določeno delitvijo dodatnih stroškov, povezanih s temi aktivnostmi. Partner za razvoj lokalnih 
funkcionalnosti je prevzel stroške razvoja dodatnih funkcionalnosti, lokalno podjetje v 
skupini Iskratel pa stroške njihove uvedbe. Ta pomanjkljivost je kljub vsemu terjala veliko 
časa. Časovno namreč ni bil potraten samo razvoj teh funkcionalnosti, pač pa tudi njihova 
integracija, testiranje in predvsem odpravljanje številnih napak, ki jih je ta dodatni razvoj 
povzročil. 
 
Aktivnosti uvajanja celovitega ERP-sistema Navision v podjetje Monis so bile dejansko 
končane v juniju leta 2005, ko je celovit IS začel delovati v planiranem obsegu, popolno in 
pravilno. Uradno pa se je projekt zaradi ureditve formalnih odnosov med udeleženimi subjekti 
končal konec avgusta leta 2005. 
 
Slika 27: Arhitektura celotnega informacijskega sistema podjetja Monis 
 

 
 
Vir: Interna gradiva podjetja Monis, 2005, str. 8. 
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Kot kaže zgornja slika, je del poslovnih procesov podjetja še vedno podprt z nestandardnimi 
aplikacijami, ki so prek vmesnikov povezane z osrednjim ERP-sistemom Navision. Razlog za 
takšno prenovljeno strukturo IS temelji na dejstvu, da so isti periferni poslovni procesi v 
prodajni in servisni poslovni funkciji podprti z enakimi nestandardiziranimi aplikacijami tudi 
v matičnem podjetju in v drugih podjetjih v skupini Iskratel. Zato so bili v prvem krogu 
uvedbe ERP-sistema Navision v podjetja v skupini Iskratel v tujini ti procesi izvzeti iz sistema 
Navision. Ko bo matično podjetje opredelilo enotno prenovljeno funkcionalnost tudi za te 
procese, bomo v drugem krogu prenove IS z njimi ustrezno razširili tudi vsebino 
korporativnih funkcionalnosti znotraj ERP-sistema Navision. 
 
 
5.4. Analiza uvedbe ERP-sistema Navision v skupini podjetij Iskratel v tujini ob koncu 
projekta v prvem podjetju 
 
Vzporedno z izvedbo podprojekta uvedbe celovitega IS v podjetje Monis je bila že izvedena 
analiza lokalnih potreb v ruskem podjetju Iskratel z. a. o., Moskva. S tem so v skladu s 
planom začeli izvajati serijo podprojektov v naslednjih podjetjih v skupini Iskratel v tujini, ki 
naj bi se končala v letu 2006. 
 
Slika 28: Pregled stanja in plana izvedbe uvajanja celovitega informacijskega sistema v 

skupino podjetij Iskratel v tujini 
 

 
 
Vir: Interna gradiva podjetja Iskratel, 2005, str. 23. 
 
Pregled do sedaj izvedenih aktivnosti v obravnavanem projektu in primerjavo z izhodiščnimi 
planskimi okviri projekta lahko strnemo v sledeče sklepe: 
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• Uvodni projektni koraki (opredelitev ključnih poslovnih procesov, izbor 

informacijskega orodja, izbor partnerja za razvoj korporativne funkcionalnosti in 
določitev zaporedja izvedbe podprojektov uvajanja novega IS v posamezna podjetja) 
so bili izvedeni učinkovito in so realizirali vse predvidene naloge po časovnem in 
stroškovnem načrtu. Postopek izvedbe teh korakov se je izkazal za izredno 
uporabnega, njegova bistvena prednost je bila v zelo jasni začetni definiciji ciljev 
projekta, sodelujočih subjektov in opredelitvi njihovih medsebojnih odnosov. 

 
• Uvodni korak izbora začetnega partnerja za razvoj lokalnih funkcionalnosti je bil 

izveden ob podpori dosegljivih specialistov in ob upoštevanju vseh do tedaj znanih 
zahtev. Sama izbira partnerja je bila izvedena po stroškovnem in časovnem načrtu. Ob 
poznejši izvedbi projekta v prvem podjetju pa se je pokazala pomanjkljivost, ki je 
izhajala že iz samega izbora lokalnega Navision partnerja. Pomanjkljiva lokalna 
funkcionalnost izdelka, ki je bila poglavitni vzrok za težave pri uvajanju IS v 
ukrajinskem podjetju skupine Iskratel, namreč ni bila odkrita že ob samem izboru 
lokalnega Navision partnerja. To pomeni, da je bil izbor tega partnerja nepopoln, saj ni 
vključeval preverjanja dejanskega delovanja obljubljenih lokaliziranih funkcionalnosti 
sistema v zadostni meri. Pomanjkljivost izhaja iz premajhne angažiranosti lokalnih 
ključnih uporabnikov IS v uvodnih korakih projekta. Le konkretni uporabniki 
funkcionalnosti IS bi lahko že v uvodnih korakih zaznali njegove pomanjkljivosti, in s 
tem omogočili ustrezne nadaljnje projektne korake. 

 
• Izvedba analize stanja in potreb za področje korporativne funkcionalnosti je bila prav 

tako izvedena popolno, izredno uspešno in učinkovito po časovnem in stroškovnem 
načrtu. 

 
• Izvedba analize stanja in potreb za prvo podjetje, v katerem je bil izveden podprojekt 

uvedbe celovitega IS, je bila izvedena po časovnem in stroškovnem načrtu. Rezultati 
aktivnosti analize, so pokazali želeno obliko funkcionalnosti za podporo lokalnim 
poslovnim procesom, vendar se je ob sami uvedbi teh funkcionalnosti pokazalo, da je 
bila analiza izvedena premalo poglobljeno in dejansko ni omogočala dovolj 
kakovostne opredelitve potrebnih virov za realizacijo v analizi predvidenih potreb. 
Ključni uporabniki lokalnih funkcionalnosti so ob uvedbi le-teh izrazili izjemno veliko 
dodatnih zahtev, ki pa v analizi niso bile podrobno opredeljene. Poleg tega v fazi 
analize niso bili predvideni ustrezni postopki in viri za prenos podatkov v nov sistem. 
Vse iz analize izhajajoče nedorečenosti oziroma pomanjkljivosti so v sledečih 
projektnih korakih bistveno ovirale njihovo učinkovito realizacijo. Poglavitna vzroka 
za le delno uspešnost izvedbe analize lokalnih funkcionalnosti sta bila premajhno 
angažiranje ključnih uporabnikov v fazi analize in prikrivanje razvojnih zaostankov v 
procesu lokalizacije IS Navision s strani partnerja za razvoj lokalne funkcionalnosti. 
Ključni uporabniki ob začetnih projektnih korakih niso bili zadosti poučeni o pomenu 
projekta, njegovem vplivu na njihovo delo in njihovi ključni vlogi v njem. Zato nisi 
vložili dovolj svojega časa in truda v podrobno določitev svojih zahtev in 
prepoznavanje pomanjkljivosti ponujene informacijske rešitve. Po drugi strani pa je 
partner za razvoj lokalne funkcionalnosti v fazi analize še prikrival dejansko stanje 
lokalizacije IS, kar je onemogočalo preverjanje njene ustreznosti. 

 
• Izvedba podprojekta razvoja korporativne funkcionalnosti je bila izredno učinkovita in 

popolnoma uspešna. Ker je bil ta podprojekt vezan na aktivnosti podprojekta uvajanja 
celovite ERP-rešitve v prvo podjetje, je bila njegova izvedba delno terminsko 
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pogojena z izvajanjem aktivnosti v povezanem podprojektu. Vse aktivnosti so bile 
kljub vsemu izvedene v predvidenih rokih ali pa celo pred njimi, hkrati pa je višina 
stroškov dosegla samo 91 % planiranih stroškov. Razlog za dejansko zelo uspešno 
izvedbo tega dela projekta je bil izredno kakovostno in profesionalno sodelovanje 
obeh subjektov. Matična projektna skupina in partner za razvoj korporativne 
funkcionalnosti sta namreč za vodji tega podprojekta določila vsebinsko izredno 
kompetentna strokovnjaka in jima zagotavljala tudi ustrezno strateško podporo 
vodstva matičnega podjetja in ustrezno koordinacijo celotnega projekta s partnerjem 
za razvoj lokalnih funkcionalnosti in projektno skupino v podjetju Monis. 

 
• Podprojekt uvedbe celovite ERP-rešitve v prvo podjetje je bil dejansko izveden z 

dokajšnim časovnim zaostankom. Že prej opisane pomanjkljivosti v lokalizirani 
verziji izdelka, neustrezno planiranje potrebnega časa in drugih virov za prenos 
podatkov v nov sistem in veliko dodatno zahtevanih poročil, tabel in dokumentov s 
strani ključnih uporabnikov so povzročili, da je projekt zahteval 50% prekoračitev 
prvotno planiranega koledarskega časa in 18% prekoračitev planiranih celotnih 
stroškov podprojekta. Projekt je bil kljub temu končan v celoti ter podjetju zdaj 
omogoča učinkovitejše izvajanje ključnih poslovnih procesov. Lokalne poslovne 
procese nov IS zdaj podpira vsaj na ravni prejšnjih informacijskih orodij, kar pa 
operativni uporabniki sistema še ne občutijo kot bistveno izboljšavo svojega 
poslovnega procesa. Vendar je v podjetju zdaj nameščen integriran celovit ERP-
sistem, ki je izločil podvajanja v procesih, bistveno izboljšal kakovost podatkov v 
podjetju ter uvedel povezano in pregledno poslovanje celotnega podjetja, zato je 
učinek uvedbe za podjetje, kot celoto izredno pozitiven. 

 
Vzroke za obravnavane pomanjkljivosti je treba iskati predvsem v pomanjkljivem 
začetnem angažiranju ključnih uporabnikov v lokalnem podjetju, ne-vzpostavitvi 
zadostne pomembnosti projekta in v prikrivanju pomanjkljivosti lokalizirane verzije 
ERP-sistema s strani partnerja za razvoj lokalnih funkcionalnosti.  
 
Da bi se izognili tem projektnim čerem, bi morali že na samem začetku projekta 
izvesti ustreznejše šolanje v podjetju in s tem ključne uporabnike bolj pritegniti h 
projektu, upravo lokalnega podjetja pa s formalnimi sklepi lastniških organov, v 
smislu večje odgovornosti, tudi globlje zavezati h projektu. S tem bi prenesli večji del 
odgovornosti za projekt na pleča lokalnega okolja, ki bo tudi neposredni nosilec 
večine aktivnosti projekta in uporabnik končnega rezultata svojega dela v projektu. 
Samo če lokalno okolje prepozna projekt za svojega, je mogoča njegova učinkovita 
izvedba. Če pa se projekt dojema kot od zunaj vsiljena aktivnost, je ponavadi potrebno 
izredno veliko zunanje angažiranje in dodatna sredstva za njegovo izvedbo, kar pa še 
vedno prinaša le povprečne rezultate. 
 
Del podprojektne problematike, ki se nanaša na pomanjkljive funkcionalnosti 
lokaliziranega izdelka, je res povezan s prepoznim odkritjem le-teh s strani premalo 
angažiranih ključnih uporabnikov. Dejanski vzrok pa je kljub vsemu to, da je partner 
za razvoj lokalne funkcionalnosti to pomanjkljivost prikrival. Subjekti v projektu bi 
lahko nastalo situacijo reševali tudi po »pravni poti«, vendar bi takšen postopek na 
samo izvedbo podporojekta najbrž vplival prej negativno, kot pozitivno. 
 
Povzamemo lahko, da je bil podprojekt uvedbe celovite ERP-rešitve v prvo podjetje 
izveden v skladu s planskimi projektnimi okviri. Ker pa so bili le-ti v analizi potreb 
lokalnih funkcionalnosti pomanjkljivo predstavljeni, so bili v lokalni analizi 
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predvideni časovni okviri za uvedbo ERP-sistema v lokalno podjetje Monis prekratki. 
Med samo izvedbo podprojekta so se pokazale še mnoge dodatne zahtevane 
funkcionalnosti, dokumenti, poročila in izpisi, ki jih analiza ni zavzemala. To je 
povzročilo presežek stroškov glede na planirani okvir. Zaradi ugotovljene 
pomanjkljivosti lokalizacije izdelka je moral partner za razvoj lokalne funkcionalnosti 
angažirati še svoje dodatne vire, ki so zahtevali tudi veliko dodatnega časa. Končni 
rezultat je bila tako dokaj velika prekoračitev v analizi predvidenega časovnega okvira 
izvedbe projekta. 

 
Poslovno okolje je dinamičen sistem in tudi na projekt uvajanja celovitega IS, ki ga 
obravnavamo, zato vplivajo nenehne manjše in večje spremembe. Vzrok za spreminjanje 
vsebine in poteka projekta je v spremembah notranjih poslovnih dejavnikov podjetja, ki se 
izražajo v spremenjenih tehnologijah in postopkih, kar povzroči potrebo po prilagoditvi 
funkcionalnosti IS na način, ki bo omogočal optimalno podporo spremenjenim poslovnim 
procesom.  
 
Poleg opisanih notranjih dejavnikov na spremembe projekta vplivajo tudi zunanji poslovni 
dejavniki. Tako je pri večjih tržnih spremembah treba korenito prilagoditi poslovanje podjetja 
novo nastalim razmeram na trgu. To pomeni predvsem ustrezno reorganizacijo nastopa 
podjetja ali skupine podjetij na določenem trgu. Takšne bistvene spremembe v organizaciji 
podjetja in njegovih poslovnih procesov pa zahtevajo tudi korenite spremembe organizacije IS 
in funkcionalnosti za podporo spremenjenemu tržnemu nastopu podjetja. 
 
Za obvladovanje opisane poslovne dinamike z ustreznimi prilagoditvami IS skupine Iskratel 
je nujno obdržati aktivno matično projektno skupino, ki bo v svoji vlogi zadržala osrednje 
mesto koordinatorja in izvajalca projekta uvajanja celostnega IS v skupini podjetij Iskratel. 
Poleg vloge uvajanja pa bo morala prevzeti tudi dolgoročno vlogo upravljanja IS skupine 
podjetij Iskratel in s tem zagotoviti učinkovito operativno povezavo ravni strateškega 
poslovnega upravljanja in informacijskega razvoja skupine Iskratel. Samo s kakovostnim 
sistemom koordinacije med strateškim poslovnim upravljanjem skupine podjetij Iskratel in 
upravljanjem informacijske podpore poslovanja skupine bo mogoče zagotoviti učinkovito 
informacijsko podporo poslovnim procesom skupine v predvidenih časovnih, stroškovnih in 
vsebinskih okvirih in s tem doseganje konkurenčnega poslovanja celotne skupine Iskratel. 
 
Za leto 2006 je matična projektna skupina že pripravila ustrezno prilagojen plan projektnih 
aktivnosti, ki bo odražal spremenjene organizacijske in procesne pristope na tržiščih, kjer ima 
skupina Iskratel svoja podjetja. Bistvene spremembe v panogi telekomunikacijskih rešitev na 
ključnih tržiščih skupine Iskratel so namreč zahtevale korenito reorganizacijo poslovnega 
nastopa na teh tržiščih. Te spremembe neposredno pogojujejo statusne, organizacijske in 
procesne prilagoditve v podjetjih skupine Iskratel, kar končno bistveno vpliva na organizacijo 
projekta uvajanja ali prenove informacijskih sistemov, kot tudi na samo vsebino oziroma 
funkcionalnost uvedenih IS. 
 
Idealno bi bilo izpeljati obravnavani projekt v stabilnem, statičnem notranjem in zunanjem 
poslovnem okolju, vendar je dejansko stanje povsem drugačno. Nenehne spremembe so 
ednina poslovna stalnica in tem spremembam ustrezno prilagojena organizacija projekta je 
glavni pogoj za njegovo uspešno izvedbo. 
 
Poleg tega predlagam tudi izdelavo načrta optimalnega izvajanja informacijske podpore 
podjetjem v skupini, ki imajo uveden ERP-sistem Navision. Na podlagi dosedanjih izkušenj 
ob izvedbi podporojektov razvoja korporativnih funkcionalnosti in uvedbe korporativnih in 
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lokalnih funkcionalnosti v prvo podjetje v skupini Iskratel v tujini je treba vzpostaviti 
strukturo za podporo IS v skupini Iskratel v tujini. Skleniti je treba pogodbe za zagotavljanje 
ustrezne ravni vzdrževalnih storitev za ERP-sistem Navision, tako s partnerjem za razvoj 
korporativne kot tudi s partnerjem za razvoj lokalne funkcionalnosti. Ustanoviti je treba tudi 
notranje centre za podporo informatiki v določenih podjetjih v skupini Iskratel v tujini, ki 
bodo zagotavljali učinkovito podporo informacijskemu sistemu skupine. 
 
Prav tako predlagam tudi izdelavo načrta izvedbe drugega kroga prenove IS podjetij v skupini 
Iskratel v tujini, ki bo uvedel dodatne korporativne prodajne funkcionalnosti v skladu z 
enotno opredelitvijo le-teh na krovni ravni matičnega podjetja. Izvedba podprojekta razvoja 
teh dodatnih funkcionalnosti mora potekati tako, kot je bil že uspešno realiziran ob razvoju 
logističnih korporativnih funkcionalnosti v začetnih korakih obravnavanega projekta. Uvedba 
teh dodatnih funkcionalnosti v podjetja naj bi potekala v skladu s prenovljenim postopkom 
uvajanja, ki bo izkoristil izkušnje in znanja, ki so bila že pridobljena. Uporabila se bo namreč 
mreža centrov za podporo IS podjetjem v skupini Iskratel v tujini in le minimalno se bodo 
opravljale storitve partnerja/-ev za razvoj lokalnih funkcionalnosti. 
 
 
5.5. Predlog izboljšav postopka uvedbe ERP-sistema v preostalih podjetjih v skupini 
Iskratel 
 
Na podlagi do sedaj predstavljenih: 

• teoretičnih znanj o uvedbi IS v poslovno okolje,  
• teoretičnih znanj o prenovi poslovnih procesov,  
• zgodovinskega razvoja, stanja, strategije poslovnega razvoja in obstoječe 

informacijske strukture skupine podjetij Iskratel, 
• projekta uvedbe celovitega IS v podjetja v skupini Iskratel v tujini in 
• analize dosedanje izvedbe obravnavanega projekta 

 
sklepam, da je bila izvedba projekta uvedbe celovitega IS v podjetja v skupini Iskratel do zdaj 
zelo uspešna. Izpolnila je stroškovni načrt in omogočila realizacijo strateških informacijskih 
zahtev v skupini podjetij. Že prej opisani vzroki so ob prvi uvedbi IS povzročili opazne 
časovne prekoračitve projekta. Delno je to prekoračitev mogoče pripisati nerealnim 
izhodiščnim časovnim planskim okvirom, ki niso bili izdelani na podlagi dovolj podrobne 
preučitve dejanskih potreb projekta. Vendar je tudi v tem primeru treba opozoriti na 
pomanjkljivosti v aktivnostih planskega dela projekta. 
 
Končno je ne glede na opisane težave možno potrditi, da je po koncu projekta v prvem 
podjetju v skupini Iskratel vzpostavljen učinkovito delujoč celosten IS, ki temelji na 
osrednjem informacijskem orodju Navision in izvaja učinkovito podporo večini poslovnih 
procesov v podjetju, ki so bili med projektom tudi močno prenovljeni, tako da zdaj optimalno 
izpolnjujejo enotne korporativne zahteve skupine Iskratel in lokalne ukrajinske poslovne, 
zakonodajne, finančne, kadrovske in računovodske zahteve. 
 
Da bi povečali učinkovitost prihodnjih podprojektov uvedbe celostnega IS v podjetja v 
skupini Iskratel, za konec strnjeno podajam nekaj predlogov izboljšav postopka uvedbe ERP-
sistema v mednarodnem okolju: 
 

• Organizacija projekta mora v svoje središče postaviti ljudi, in ne IS ali poslovne 
procese, saj so tako IS kot tudi poslovni procesi upravljani, uporabljeni ali sestavljeni 
iz ljudi. Prav tako so samo ljudje tisti, ki dejansko sestavljajo projektno skupino. Tako 
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mora biti zadostna pozornost že v prvem projektnem koraku posvečena pridobivanju 
pravih kadrov za projektno skupino. Izredno pomembno je, da se posamezne projektne 
funkcije dodelijo sodelavcem, ki izpolnjujejo specifične zahteve, potrebne za 
opravljanje te funkcije, in ki so tudi ustrezno motivirani za izvajanje svojih zadolžitev. 
Če želimo doseči njihovo čim večjo motiviranost in angažiranost, moramo nujno 
izvesti kakovostno izobraževanje in seznanitev z vsebino projekta pred njegovo 
izvedbo.Če ljudem vzamemo možnost svobodne izbire, namreč hudo kršimo osnovni 
etični kodeks o svobodni izbiri in s tem samodejno povzročimo odpor do skoraj 
vsakega predloga.  

 
• Pri obravnavanem projektu v skupini podjetij Iskratel v tujini je bilo v prvem 

podprojektu uvajanja ERP-sistema v konkretno podjetje premalo poudarka na 
začetnem kakovostnem reševanju kadrovskega projektnega vprašanja. Zaradi 
pomanjkanja izkušenj v podjetju s kompleksnimi projekti uvajanja IS je bila 
angažirana projektna skupina v začetku projekta pomanjkljivo usposobljena za naloge, 
ki so ji bile zaupane. To je bil tudi vzrok za napake v fazi analize lokalnih potreb, ki so 
pozneje povzročile časovno prekoračitev planiranega projektnega okvira. V sledečih 
podprojektih uvajanja ERP-sistema v podjetja v tujini je zato nujno zagotoviti ustrezen 
čas in denarna sredstva za izvedbo kakovostnega izobraževanja (šolanja), na podlagi 
katerega se bodo vodstvo podjetja in potencialni člani projektne skupine seznanili s 
projektom uvajanja IS, njegovim namenom, cilji, potrebnimi viri in predlaganim 
optimalnim postopkom njegove izvedbe. Nujno je namreč doseči, da vodstvo podjetja 
in vsi člani projektne skupine že ob samem začetku projekta razumejo njegov namen, 
svojo vlogo v njem in prepoznajo tudi osebne koristi, ki jim jih bo sodelovanje v 
projektu prineslo. Hkrati je treba doseči tudi njihovo pripadnost projektu, da se 
začutijo kot soustvarjalci, in ne samo kot njegovi izvajalci. Samo tako motivirani člani 
projekta bodo s srcem in dušo prenašali idejo projekta tudi v širše okolje svojega 
podjetja, in s tem zagotovili njegovo uspešno izvedbo. 

 
• Odgovornost za izvedbo projekta uvajanja IS v podjetje mora biti prenesena na 

dejanske skrbnike in izvajalce posamezne aktivnosti projekta. V kompleksni projektni 
organizacijski strukturi, kot je bila v obravnavanem primeru, je velika nevarnost 
neustreznega delegiranja odgovornosti nad posameznimi deli projekta, s tem pa tudi 
izgubo angažiranosti za njegovo učinkovito izvedbo. Ker je projekt v svoji zasnovi 
iniciiralo matično podjetje v skupini Iskratel, so lokalna podjetja v tujini del zahtev v 
projektu občutila kot nepotrebno zunanje vsiljevanje in zato niso ustrezno angažirali 
svojih virov za njihovo realizacijo, kar je pozneje povzročalo veliko dodatnega 
angažiranja matične projektne skupine za zagotovitev popolne izvedbe podprojekta. S 
pravočasno, jasno in na podlagi v že obravnavanem začetnem šolanju argumentiranih 
projektnih potreb izvedeno dodelitvijo odgovornosti lokalnim nosilcem projekta bo v 
sledečih projektih uvedbe  ERP-sistema mogoče zagotoviti, da bo vsak podprojekt 
dejansko v »lastništvu« lokalnega podjetja, ki ga bo matična projektna skupina samo 
nadzorovala in koordinirala z drugimi skupinami v celotnem projektu. 

 
• Podprojekt uvedbe IS v podjetje mora biti izveden v čimbolj stabilnem poslovnem 

okolju, po možnosti v že prenovljenih poslovnih procesih. Zavedati se je treba, da 
poslovno okolje nikoli ni statično in da zato ni možno zagotoviti zamrznitve 
poslovnega okolja ob uvedbi IS v podjetje, zato je nujno dobro uskladiti izvajanje 
podprojekta uvajanja IS s strateškimi poslovnimi spremembami. Zagotovljena mora 
biti kakovostna komunikacija med projektno skupino in strateškim vodstvom projekta. 
Izredno neučinkovito in potratno je namreč vlaganje vseh možnih virov v prenovo IS 
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nekega poslovnega procesa in organizacije, ki se bo čez nekaj mesecev bistveno 
spremenila. Pri obravnavanem projektu je bila predvidena izvedba podprojektov 
uvedbe IS na določenem trgu v vsebini, ki ustreza obstoječi shemi tržnega nastopa 
skupine Iskratel na tem tržišču. Izvedeni so bili že tudi začetni koraki (analize) za ta 
podprojekt. Dejansko pa se bo v letu 2006 izvedla korenita reorganizacija tržnega 
nastopa skupine Iskratel na tem trgu. Posledično se bo morala bistveno spremeniti tudi 
vsebina in organizacija podprojekta uvedbe IS v podjetju (ih) na tem tržišču. Zato je 
treba zagotoviti izdelavo strateškega informacijskega načrta na ravni skupine podjetij 
Iskratel, ki bo dosledno usklajevan s strateškim poslovnim načrtom skupine podjetij 
Iskratel. Šele iz tako usklajenega integralnega strateškega načrta informatike izhajajoči 
projekti uvajanja IS se bodo lahko učinkovito prilagodili strateškim spremembam v 
notranjem poslovnem okolju. 

 
• Upoštevati je treba kompleksnost delovanja v mednarodnem in medkulturnem okolju 

ob planiranju potrebnih virov za izvedbo projekta. Čeprav ima skupina Iskratel na 
tržiščih, kjer izvaja v tem magistrskem delu obravnavani projekt, že dolgoletne 
izkušnje in obvlada tudi veliko specifičnih lokalnih znanj, je morala ob zgraditvi 
strukture projekta upoštevati veliko angažiranje koordinacijskih aktivnosti med 
posameznimi projektnimi subjekti. Vendar se je kljub temu izkazalo, da je za uspešno 
izvedbo projekta treba tej aktivnosti nameniti še večjo podporo. Delovanje v 
mednarodnem okolju namreč prinaša dodatne jezikovne, časovne, tehnološke, 
komunikacijske in kulturne ovire. Za tekočo izvedbo projektnih aktivnosti je tako že 
ob izboru članov projektnih skupin in zunanjih partnerskih podjetij nujno nameniti 
izredno velik pomen njihovi usposobljenosti za sodelovanje v določenih mednarodnih 
okoljih. Pri opisanem projektu je bil izbran partner za razvoj korporativne 
funkcionalnosti, ki je že imel izkušnje z izvedbo projekta v ruskem jezikovnem in 
kulturnem okolju, kar se je kasneje izkazalo za izredno koristno. Ob kadrovanju 
strokovnjakov za podporo IS v našem lokalnem podjetju v tujini pa je bil kljub strogi 
zahtevi matične projektne skupine najprej izbran sodelavec z izredno pomanjkljivim 
znanjem angleškega jezika in brez praktičnih izkušenj s sodelovanjem v mednarodnem 
okolju. Zaradi izredno težavnega sodelovanja z njim je bilo zato izvedeno dodatno 
kadrovanje, na podlagi katerega je bil zaposlen ustrezen specialist, ki zdaj izredno 
uspešno sodeluje pri izvedbi projekta v svojem podjetju, angažiran pa je tudi v 
podprojektih v naslednjih podjetjih. 

 
• Zagotoviti je treba učinkovit sistem najširšega zajemanja in obravnavanja informacij 

in podatkov o dodatnih potrebah, predlogih za izboljšavo, napakah in drugih, na 
projekt vezanih vsebinah. Kljub temu, da v standardnih postopkih izvajanja projektov 
uvedbe ERP-sistemov obstajajo postopki za ureditev te problematike, jo je pri 
kompleksnem mednarodnem projektu težje izvajati. Pri opisanem projektu je bilo 
namreč dokaj težko zagotoviti tekoče povratno informiranje o uvajanju in delovanju 
korporativnih funkcionalnosti, ker so člani lokalne projektne skupine ta del projekta 
obravnavali kot vsebino, ki jo upravlja matična projektna skupina. Z neposrednim 
angažiranjem usposobljenih specialistov matične projektne skupine se je naknadno 
zagotovila ustrezna informiranost o tem delu vsebine projekta, vendar je ta dodatna 
aktivnost terjala dodatne stroške, pomenila pa je tudi časovno obremenitev projekta. V 
sledečih podprojektih uvedbe IS v podjetja je zato treba v lokalni projektni skupini 
določiti odgovorne člane za zajemanje in posredovanje teh podatkov v matično 
projektno skupino, ki mora zagotoviti koordinacijo te aktivnosti in tudi izvajati 
ustrezno splošno usklajevanje predlogov s tega področja. Takšen stabilen 
komunikacijski sistem bo prek povratne informacijske zanke omogočal nadaljnjo 
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učinkovito, usklajeno in enotno nadgradnjo funkcionalnosti IS skupine podjetij 
Iskratel. 

 
V magistrskem delu predstavljene vsebine in sklepi argumentirano potrjujejo izhodiščno 
hipotezo, da je možno in celo nujno postopek uvedbe celovitega poslovno IS, kot je bil 
izveden do zdaj v predstavljenem primeru, še izboljšati in s tem doseči optimalnejše 
poslovanje celotne skupine podjetij Iskratel. V magistrskem delu je namreč podana razčlemba 
nekaterih osnovnih pomanjkljivosti, ki so se pojavile pri izvedbi projekta do zdaj. Te so na 
podlagi teoretičnih znanj ter na podlagi dostopnih tujih in lastnih praktičnih znanj in izkušenj, 
predstavljenih v magistrskem delu tudi analizirane. Na koncu so podani ključni predlogi za 
izboljšavo postopka uvedbe celovitega poslovno IS, ki bodo omogočali učinkovitejše 
poslovanje v skupini Iskratel in pomagali uspešneje izvajati tako kompleksne projekte tudi 
morebitnim bralcem tega magistrskega dela. 
 
 
6. Sklepne ugotovitve 
 
Nenehni pritiski okolja na podjetje zahtevajo, da le-to zagotavlja stalno optimalnost izvajanja 
svojih poslovnih procesov, če želi ohraniti svoj konkurenčni položaj na trgu. V podjetju, ki 
deluje v mednarodnem okolju, je kompleksnost delovanja še toliko večja in zato tudi težje 
obvladljiva. Razvoj sodobnih informacijskih in komunikacijskih tehnologij je v zadnjih 
dvajsetih letih omogočil izdelavo standardnih orodij in sistemov, ki so namenjeni ravno 
zagotavljanju ustrezne podpore mednarodnemu poslovanju Takšna orodja po eni strani 
omogočajo optimizacijo poslovanja uveljavljenim mednarodnim podjetjem, po drugi strani pa 
olajšujejo vstop na mednarodna tržišča tudi manjšim ponudnikom, ki samostojno niso bili 
sposobni razviti ustreznega sistema za podporo mednarodnemu poslovanju. Zaradi tega je za 
uspešno delovanje v mednarodnem okolju še vedno bistvenega pomena obvladovanje 
specialnih tržnih in produktnih znanj, ki zagotavljajo podjetju konkurenčno prednost. 
Učinkovita informacijska podpora pa je samo nujna podlaga za optimalno izvajanje poslovnih 
procesov. Ta podpora sicer izboljša celotno uspešnost poslovanja podjetja, jo pa sama po sebi 
nikakor ne more zagotoviti.  
 
Tržna uspešnost celovitih poslovno informacijskih sistemov (ERP-sistemi) je bila do leta 
2000 močno pogojena s potrebo po prenovi samih informacijskih orodij, zaradi zagotavljanja 
sodobne in učinkovite tehnične podpore poslovanju podjetij. Po letu 2000 in s koncem z njim 
povezanega strahu pred tako imenovanimi problemi »Y2K« je trg ERP-rešitev doživel dokaj 
velik upad. Podjetja so namreč težko upravičila izredno visoka vlaganja v kompleksne IS. V 
večini primerov prenova IS namreč ni prinesla bistvenega znižanja stroškov informatike v 
podjetju, po drugi strani pa je bilo tudi izredno težko opredeliti merljive učinke prenove IS na 
uspešnost poslovanja podjetja. Danes trg ERP-rešitev spet dokaj stabilno raste, kar je 
predvsem zasluga uveljavitve potrebe po učinkovitem povezovanju oskrbovalne verige, ki 
presega meje posameznega poslovnega subjekta in uporabe sodobnih internetnih tehnologij za 
zagotavljanje izboljšanega komuniciranja s strankami in večje fleksibilnosti poslovanja, ki jo 
omogoča.  
 
Podjetje Iskratel je prešlo v razvoju svojih sistemov za informacijsko podporo poslovanju vse 
faze, ki jih opredeljujejo teoretične podlage. Začetne nepovezane in nestandardne aplikacije 
za podporo jedrnim procesom poslovanja, ki so bile razvite deloma samostojno, deloma pa iz 
kupljenih standardnih rešitev, so se s poznejšim integriranjem različnih aplikacij v povezan, a 
še vedno ne enoten IS za podporo poslovanja podjetju razvile do sedanjega celovitega 
standardnega poslovno IS za podporo večini poslovnih procesov. Slednji je prek vmesnikov 
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povezan z nestandardnimi aplikacijami za podporo tistim ključnim procesom, za katere 
podjetje meni, da so v svoji nestandardni obliki nujni za zagotavljanje konkurenčne prednosti 
podjetja na trgu, s ciljno usmeritvijo po vključitvi vseh, tudi nestandardnih procesov podjetja, 
pod streho enega informacijskega orodja. S tem se bo dosegla učinkovita, pregledna in 
zanesljiva, in upajmo, da še vedno dovolj fleksibilna informacijska podpora poslovanju 
podjetja. 
 
Ker je podjetje Iskratel že v devetdesetih letih prejšnjega stoletja po svojem načinu delovanja 
preraslo v mednarodno podjetje, je eden izmed osnovnih ciljev tudi zagotovitev optimalne 
podpore poslovanju skupine podjetij Iskratel kot celote. Zaradi zgodovinskega razvoja 
internacionalizacije poslovanja podjetja Iskratel so bile uporabljene informacijske rešitve po 
posameznih podjetjih in predstavništvih v tujini heterogene in nestandardne. Matično podjetje 
je zahtevalo predvsem izvajanje ključnih poslovnih procesov v skladu s standardi in 
metodologijo matičnega podjetja Iskratel in popolno izpolnjevanje lokalnih zakonodajnih 
potreb. Tako so lokalna podjetja uvedla prodajne, materialno-logistične in poprodajne 
poslovne procese, ki so bili skladni z zahtevami matičnega podjetja in finančno-računovodske 
procese, ki so zagotavljali izvajanje lokalnih zakonodajnih zahtev. 
 
S prevzemom mreže podjetij v svoje večinsko lastništvo se je skupina Iskratel razvila do 
stopnje, ki zahteva in tudi omogoča izvedbo konsolidacije poslovnih procesov in prenove ter s 
tem povezane optimizacije IS v skupini. Izhodiščni pogoj projekta prenove poslovnih 
procesov in informacijske podpore, je še vedno zagotavljanje največje možne fleksibilnosti 
poslovnih procesov ob hkratnem izpolnjevanju lokalnih finančnih, računovodskih, kadrovskih 
in zakonodajnih zahtev ter izvajanju ključnih poslovnih procesov za doseganje konkurenčne 
prednosti skupine Iskratel v skladu z določili matičnega podjetja. 
 
Projekt uvedbe enotnega in celovitega poslovno IS v podjetja v mednarodnem okolju skupine 
Iskratel je predvidel zaporedno uvajanje samostojnih IS v posamezna podjetja v skupini. 
Izbrano je bilo ustrezno informacijsko orodje, ki naj bi bilo vpeljano v vsa podjetja v 
mednarodnem okolju. Funkcionalnosti, ki jih tak ERP-sistem omogoča, so bile v določeni 
meri nadgrajene, da bi bila zagotovljena podpora ključnim poslovnim procesom, ki bodo 
enaki v vseh podjetjih v skupini, po drugi strani pa so bile določene funkcionalnosti 
lokalizirane in tako prilagojene zahtevam lokalnega zakonodajnega okolja. 
 
Kompleksnost projekta je zahtevala štiristransko, mednarodno organiziranost projekta in 
posledično močno koordinacijsko aktivnost za zagotovitev usklajenosti delovanja. 
Učinkovitost takšnega pristopa je bila v uporabi najboljših lokalnih virov za izvajanje 
konkretnih aktivnosti, ob vzporedni nevarnosti neskladnih rezultatov delovanja posameznih 
projektnih skupin. 
 
Po delni izvedbi projekta v nekaterih podjetjih v mednarodnem okolju skupine Iskratel so že 
pridobljene dodatne izkušnje in znanja o učinkovitem izvajanju projekta in tudi o sami 
materiji projekta. Tako se že pripravljajo določene izboljšave korporativnih funkcionalnosti 
IS, ki bodo zagotavljale učinkovitejšo prodajno delovanje podjetij, poenostavljeno naročanje 
materiala in preprostejše poročanje matičnemu podjetju. Dejstvo je, da je poslovni sistem živa 
tvorba, ki se nenehno spreminja in po potrebi tudi izboljšuje, zato so tudi IS za njegovo 
podporo podvrženi nenehnim spremembam, ki pa morajo biti usklajene, obvladljive in 
predvsem nadzorovane. 
 
Postopek izvedbe projekta je prav tako deležen izboljšav, da bi se povečala učinkovitost 
njegove izvedbe. Dodatno se je poudaril pomen vloge lokalnega vodje projekta v 
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posameznem podjetju in pomembnost pravilnega in popolnejšega dojemanja vsebine projekta 
s strani ključnih uporabnikov novega IS. Velja poudariti, da le z ustrezno lokalno 
angažiranostjo notranjih virov v podjetjih, ki projekt prepoznajo za svojega, lahko zagotovimo 
uspešno in učinkovito izvedbo tako kompleksnih sprememb v podjetju. 
 
Pomemben učinek obravnavanega projekta se je pokazal tudi v povratni zanki učenja ob 
izvedbi projekta. Določene funkcionalnosti so bile zaradi manjše kompleksnosti le-teh 
vključene v enoten poslovno IS, najprej v periferna podjetja skupine Iskratel, kar je 
omogočilo povraten prenos znanja, izkušenj in konceptov rešitve problema v matično podjetje 
Iskratel, ki je pozneje takšno rešitev (sicer v mnogo bolj kompleksnem okolju) lahko uvedlo 
tudi v svoj IS. 
 
Struktura IS, ki jo mora vzpostaviti skupina Iskratel, temelji na maksimalnem poenotenju 
ključnih poslovnih procesov, podprtih z več informacijskimi orodji (SAP za velika podjetja, 
Navision za srednja podjetja in lokalna informacijska orodja za majhna podjetja), ki so 
nameščena v vsakem podjetju ločeno, vendar so med seboj povezana z ustreznimi vmesniki. S 
tem želi skupina doseči učinkovito izvajanje ključnih poslovnih procesov v povezani 
oskrbovalni verigi, zagotoviti izpolnjevanje lokalnih finančnih in računovodskih zahtev, 
ohraniti fleksibilnost in prilagodljivost sistema, in kar je ključnega pomena, zagotoviti 
odgovornost in angažiranost lokalnih podjetij, njihovega vodstva, uporabnikov 
informacijskega orodja in informacijskih oddelkov za učinkovito delovanje sistema in njegov 
prihodnji razvoj, s tem pa končno tudi optimizacijo stroškov vzpostavitve in vzdrževanja 
celotnega IS skupine. 
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9. Slovar tujih izrazov 
 

• Best practice – najboljša poslovna praksa 
• Benchmarking – primerjava z najboljšimi 
• Best practice – najboljša praksa 
• Business to Business – B2B – podjetje – podjetje 
• Business to Customer – B2C – podjetje – potrošnik 
• Business to Government – B2G – podjetje – vladna organizacija 
• Business Process Reengineering – prenova poslovnih procesov 
• Customer Relationship Management – CRM – upravljanje odnosov s kupci 
• Customer to Business – C2B – potrošnik – podjetje 
• Customer to Customer – C2C – potrošnik – potrošnik 
• Electronic Data Interchange – EDI – izmenjava elektronskih podatkov 
• Employee to Employee – E2E – zaposleni – zaposleni 
• Enterprise Resource Planning – ERP – načrtovanje virov v podjetju 
• Enterprise Software – ES – uporabni računalniški programi v podjetju 
• Graphical User Interface – GUI – grafični uporabniški vmesnik 
• Hardware – strojna oprema 
• Implementation – uvajanje, implementacija 
• Information Technology – IT – informacijska tehnologija 
• Lifeware – človeški viri 
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• Mainframe – osrednji računalnik 
• Management Information System – upravljalni informacijski sistem 
• Material Requirements Planning – MRP – ureditev načrtovanja proizvajalnih 

dejavnikov 
• Netwatre – komunikacijske povezave 
• Object linking and Embedding – OLE – povezovanje in vnos podatkov 
• Software – programska oprema 
• Strategic Information System – SIS – strateški informacijski sistem 
• Supply Chain Management – SCM – upravljanje oskrbovalne verige 
• Total Quality Management – celovito obvladovanje kakovosti. 

 
 


