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1. UVOD 
 
1.1. Problematika in namen magistrskega dela 
 
Arheologi ocenjujejo, da začetki medicine, glede na nekatere najdbe segajo 10 000 let v 
preteklost. Egipčanski hieroglifi so rezultat popisa faraonovega premoženja. 
Gradbeništvo v pravem pomenu besede je doživelo razmah z gradnjo cest že v starem 
Rimu. Tudi ostale vede segajo globoko v preteklost in imajo svojo zgodovino in z njo 
evolucijo. S te perspektive lahko ocenimo informacijsko tehnologijo, ki ima svoje 
korenine šele v letu 1960, kot popolnoma nezrelo. Nezrelost v podatkovnem procesiranju 
se najbolj kaže v tendenci k definiciji detajlov. Podobna je primerjava z inženirjem, ki bi 
moral pri načrtovanju upoštevati oz. podati tako podrobna navodila, da projekta 
enostavno ne bi nikoli zaključil. Lotiti bi se moral najosnovnejših stvari, na primer: kam 
sodi ta vijak, kam oni, kako se vrta, sestavlja itn. Informatika se trenutno nahaja prav na 
tej stopnji in še ni prebolela t.i. otroških bolezni (Inmon, 2002, str. 2). 
 
Kljub vsemu informacijski sistemi za procesiranje podatkov naglo napredujejo. Sistemi 
so vse bolj integrirani, podatki zbrani na enem mestu in zdi se, da je čas otroških bolezni 
že mimo, pa se pojavijo podatkovna skladišča in z njimi orodja za njihovo izkoriščanje in 
upravljanje z informacijami, ki spet vse postavijo na sam začetek.  
 
Informacijska in komunikacijska tehnologija spodbujata po vsem svetu novo revolucijo, 
ki je že zdaj vsaj tako pomembna kot pretekle revolucije. To je revolucija, zasnovana na 
informaciji, ki je sama po sebi izraz človeškega znanja. Tehnološki napredek zdaj 
omogoča obdelavo, hrambo, pridobivanje in posredovanje informacij v kakršnikoli obliki 
- ustni, pisni ali vizualni - brez geografskih, časovnih in količinskih omejitev. Ta 
revolucija izredno razširja zmogljivosti človeškega uma in ustanavlja vir, ki spreminja 
naš način dela in življenja (Bangemann, 1994, str.2). 
 
Informacijska doba torej imenujemo čas, v katerem živimo. Odtod lahko velja, da je 
informacija tisto najbolj cenjeno v današnjem času. Seveda mora biti le-ta na pravem 
mestu in ob pravem času. Danes poslovni sistemi zagotavljajo informacije s pomočjo 
informacijskih sistemov. Ti zajemajo in upravljajo z ogromnimi količinami podatkov. 
Kmalu se je pojavilo vprašanje, kako iz vseh podatkov izluščiti uporabno informacijo, jo 
uporabniku tudi pravočasno dostaviti in v ustrezni obliki. Razvila se je dejavnost 
Poslovne inteligence, ang. Business intelligence (PI v nadaljevanju). PI je celovit sistem, 
ki zagotavlja ustrezne informacije uporabniku v realnem času. Npr.: uprava prejema 
ažurna računovodska poročila, poročila o prodaji, nabavi, kadarkoli kjerkoli in v 
katerikoli obliki po poteh sodobnih elektronskih medijev. Vodja prodaje lahko sam 
spremlja gibanje prodaje po različnih obdobjih in na različne načine. Odločanje tako 
poteka hitreje, saj vodja ve, kje je vrzel v poslovanju, kaj mu je storiti in ima na voljo 
dovolj ustreznih informacij ali bolje dejstev, na podlagi katerih lahko ukrepa. Slednje 
zagotavlja tisto bistveno konkurenčno prednost pri upravljanju podjetja oz. zagotavlja 
odličnost pri poslovanju. 
 
Danes si je upravljanje podjetja brez informatike nemogoče predstavljati. Močna 
informatika predstavlja pomembno konkurenčno prednost pred ostalimi podjetji. Če je 
bila ta včasih stvar prestiža, je danes nujnost. Namen in vloga informatike je 
zagotavljanje pravih informacij na pravem mestu in ob pravem času, na način, ki je 
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sprejemljiv za vodjo oz. upravitelja. Le-ta se s področjem informatike sreča prav na 
področju PI, kjer se iz množice podatkov izlušči uporabna informacija v obliki takšnega 
ali drugačnega poročila.  
 
Poslovni informacijski sistem predstavlja generator informacij. Vendar se večkrat pojavi 
problem zagotavljanja vseh podatkov, potrebnih za izdelavo zaključnega poročila. Tudi ta 
problem obvladuje področje PI, ki zagotavlja integracijo virov, ki se zajemajo iz vseh 
koncev poslovnega sistema ali celo izven njega. Velika prednost je zavedanje vodij o 
prednostih in pomembnosti najprej informatike in nato ožje, sistema PI.  
 
Več kot 80% delovnega dneva podjetja temelji na sprejemanju in uporabi informacij v 
različne namene. Ker je informacija osnova vseh aktivnosti organizacije, moramo razviti 
sistem, ki omogoča pridobivanje in uporabo informacij. Cilj takega sistema je zagotovitev 
natančne informacije v primarni uporabni obliki takrat, ko je uporabniku najbolj potrebna 
(Damij, 2004, str. 30). 
 
Novodobno vodenje in odločanje je zelo drugačno od prejšnjega. Včasih je bil največji 
problem informacijo pridobiti. Za to je bil potreben čas. Danes je podatkov preveč in če 
je bil včasih problem premalo podatkov, je danes ravno obratno. Na srečo pa tehnologija 
omogoča zbiranje in upravljanje podatkov. Kako in na kakšen način bomo to storili, se je 
potrebno samo odločiti. Dejstvo pa je, da je tehnologija že tako izpopolnjena, da lahko 
zaključna poročila odločevalec oz. upravljavec pridobi v hipu.  
 
Medtem ko je tržna ekonomija tradicionalno usmerjena v obvladovanje vprašanj 
pomanjkanja, pa se informatika praviloma ukvarja z obiljem oz. presežki in vprašanji 
razvoja orodij, s katerimi bi obvladovali te presežke. Informacijska oz. digitalna 
revolucija poteka mnogo hitreje. Ključna za njen uspeh je uveljavitev svetlobe (optičnih 
vlaken) za skoraj trenutni prenos podatkov in mikro vezja za obdelavo in hranjenje 
ogromnih količin podatkov (Kovačič, 1998, str. 2).  
 
Nov poslovni pristop, pritisk globalizacije in rastoča pričakovanja odjemalcev zahtevajo, 
da so verodostojne informacije dosegljive kjerkoli in kadarkoli. Takšnega procesa si ne 
moremo zamisliti brez tehnoloških možnosti in pripomočkov. To zahtevo izpolnjujejo 
informacijske vodstvene tehnologije za hranjenje informacij, nove aplikacije za 
predstavitev in prilagodljiva omrežna infrastruktura za prenos informacij. Temelj je 
delitev informacij med zainteresiranimi stranmi in notranje zaposlenimi. Tehnologije 
omogočajo nastajanje velikega informacijskega premoženja.  
Integriteta informacij pomeni, da v primeru prevelikega obsega informacij mora zaupati 
verodostojnosti informacij (Tič, 2004, str. 24).  
 
Prava informacija, ki je posredovana ob pravem času pravi osebi, lahko pomeni veliko 
konkurenčno prednost za podjetje, lahko pa tudi usodno vpliva na uspeh ali neuspeh 
podjetja. S podatkovnim skladiščem lahko izboljšamo kakovost poslovnega odločanja, saj 
bo časovna razlika od zahtevka pa do pridobitve informacij minimalna. Prilagodljivost, 
uporabnost, enostavnost, preglednost, povezljivost in preprostost zagotavlja poleg 
prihranka časa in denarja tudi dvig splošne informacijske kulture v podjetju. Podatkovna 
skladišča so uporabna na vseh področjih, kjer želimo spremljati in izboljšati kakršnekoli 
poslovne procese (Zili, 2005, str. 27). 
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Podatkovno skladišče potrebuje arhitekturo, ki v osnovi začne s pogledom na celoto in se 
nadalje loti poglabljanja v detajle. Seveda so detajli izjemno pomembni za podatkovno 
skladišče, vendar le v kontekstu celote (Inmon, 2002, str. 1). 
 
Podatkovna skladišča hranijo velike količine podatkov, ki jih lahko uporabimo za analizo 
trendov, in so zato primerna pri napovedovanju potreb po spremembah v poslovanju. 
Zato ni presenetljivo, da organizacije ravno v času recesije povečujejo izdatke za projekte 
podatkovnih skladišč in poslovnega obveščanja, saj v tem času potrebujejo več podatkov, 
ne manj. Najboljše organizacije v takih časih povečajo izdatke za tiste informacijske 
projekte, s katerimi si bodo izboljšala zunanji pogled na poslovno okolje in natančnost 
strateškega in taktičnega odločanja (Popovič; Jaklič, 2004, str. 166).  
 
Izhodišče za učinkovito uporabo podatkovnega skladišča je razumevanje, kaj podatkovno 
skladišče sploh je. Le-to ima namreč zelo predvidljivo obliko in strukturo. Uporabnik 
podatkovnega skladišča mora vedeti, katere prednosti in komponente podatkovno 
skladišče omogoča, preden se odloči za uporabo le-tega. Podatkovno skladišče 
predstavlja žariščno točko arhitekture za zagotavljanje informacij v modernih 
računalniških sistemih. Podatkovno skladišče podpira informacijsko procesiranje 
(podporo odločanju) z zagotavljanjem trdnih temeljev integrirane organizacije 
zgodovinskih podatkov in drugih podatkov, iz katerih se izvajajo poslovne analize. 
Podatkovno skladišče zagotavlja torej osnovo za integracijo organizacijsko starejših ali 
zapuščinskih neintegriranih sistemov. Podatkovno skladišče je zgrajeno in udejanjeno na 
tipični evolucijski način 'korak za korakom' oz. postopoma (Inmon, 1994, str. 1). 
 
Sodimo lahko, da ima informacijska tehnologija danes še posebej velik vpliv na 
odločanje in s tem posledično na upravljanje podjetij. V magistrski nalogi želim prikazati 
in dokazati vlogo, smiselnost in pomen informacijske tehnologije oz. področja PI kot 
enega temeljnih elementov pri odločanju.  
 
Namen magistrskega dela bo prikazati in proučiti razvijajoče se področje PI, uporabo le-
te v velikem podjetju v Sloveniji in ugotoviti smiselnost in upravičenost uporabe takšnega 
sistema s poudarkom na njenem bistvenem in temeljnem delu, direktorskem 
informacijskem sistemu (DIS v nadaljevanju). 
 
1.2. Namen in cilj  
 
V magistrski nalogi bom orisal svetovne trende, ki veljajo za področje PI in opredelil 
osnovne smernice razvoja na področju odločanja. 
 
Namen magistrske naloge je opraviti analizo področja PI v velikem podjetju in opredeliti 
metodologijo prenove. Oceniti želim prednosti in težave na področju PI, ki jih prinašajo 
rezultati analize ter težo informacij, ki jih sistem zagotavlja. Temeljiti želim na 
opredelitvi investicije, nastale pri morebitni prenovi in na njeni upravičenosti.  
  
Cilj magistrske naloge je analiza stanja, proučevanje metodologije prenove s področja PI 
v velikem slovenskem podjetju in končno zagotavljanje ustreznih informacij za 
vodstveno infrastrukturo v podjetju. Z magistrsko nalogo želim opredeliti nekaj skupnih 
smernic, ki so značilne za odločanje s pomočjo DIS.  
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Menim, da je prav vsako podjetje na tak ali drugačen način v odločanje vključilo 
informatiko. Do kakšne mere oz. kako je implementirana, je pač odvisno predvsem od 
vodilnih in njihovega razumevanja le-te. Tudi slednje bo predmet raziskave v tej 
magistrski nalogi, z omejitvijo na področje PI oz. DIS v velikih podjetjih. Omeniti velja 
tudi to, da je vlaganje v informatiko nujno in njeni učinki ne vedno merljivi. Ugotoviti 
bom poizkusil še, kakšno vlogo ima v podjetju uporabnik PI oz. odločevalec in kakšno 
informatik oz. tisti, ki skrbi za to, da so ustrezni podatki v sistemu PI na voljo.  
 
Definirati želim odnose med vodstvom, ki podatke uporablja in kadri, ki so neposredno 
zadolženi za kakovost podatkov. Definicija odnosov bo vsebovala tudi zaključek, ki je 
temeljnega pomena za uspešno odločanje in kvaliteto podatkov oz. informacij. Seveda 
bom s pomočjo analiz podal nekatere ugotovitve, ki posledično pomenijo predloge 
izboljšav v dotičnem okolju.  
 
V magistrski nalogi bom opredelil še metodologijo projekta prenove sistema PI, ki 
vodstvu zagotavlja osnovne informacije o poslovanju podjetja.  
 
1.3. Metoda 
 
V magistrski nalogi se bom posluževal naslednjih metod dela: 

• Analiza stanja bo pomenila nek posnetek dogajanja na področju PI v velikem 
slovenskem proizvodnem podjetju.  

• Naloga bo temeljila na uporabi najnovejših teoretičnih spoznanj s področja PI, 
kamor sodi spremljanje člankov, literature, internetnih in ostalih virov.  

• V magistrski nalogi bom uporabil izkustveno metodo, saj je velik poslovni sistem 
odličen za nabiranje izkušenj in opažanj s področja PI. 

• Analiza finančnih investicij s področja PI oz. izračun donosnosti naložbe v 
primeru prenove informacijskega sistema PI in s tem izboljšanje odločitvenega 
procesa.  

• Analiza izbora produktov za zagotavljanje sodobne PI na trgu ter klasifikacija 
elementov, pomembnih pri izboru tovrstne opreme. 

• Kritičen pregled odločitvenega modela s pomočjo PI v velikem slovenskem 
proizvodnem podjetju.  

• Intervjuji na temo prenove PI v podjetju z uporabniki: tako vodilnimi kot 
ključnimi, z informatiki in svetovalci, skratka z vsemi vpletenimi v proces 
sodobnega odločanja s PI. 

• Anketa med uporabniki, vključenimi v zagotavljanje in uporabo ustreznih 
informacij s pomočjo DIS kot temeljnega dela sistema PI. 
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2. UMESTITEV DIS V PODROČJE PI 
 
V magistrski nalogi bom uporabljal nekatere pojme, ki jih je smiselno najprej opredeliti. 
V nadaljevanju bom opredelil naslednje pojme, ki se kot temeljni pojavljajo v 
obravnavani temi: 

• direktorski informacijski sistem (DIS), 
• poslovna inteligenca (PI), 
• podatkovno skladišče, 
• podatkovna tržnica, 
• modeliranje podatkov, 
• baza podatkov, 
• luščenje, preoblikovanje in nalaganje podatkov (ang. extract, transact, load-ETL). 
 

Direktorski informacijski sistem (DIS) 
 
Sistemi za podporo odločanju (ang. decision support systems - DSS) so se pojavili že v 
sedemdesetih letih. Širše so se razvili in razširili v osemdesetih, k čemur je v veliki meri 
pripomogla razširjenost osebnih računalnikov. Osnovna značilnost sistemov za podporo 
odločanju je v tem, da prek komunikacije z uporabnikom skušajo povečati njegove 
mentalne sposobnosti, kot so učenje, ustvarjalnost in sistematični razvoj odločitev. 
Sistemi za podporo odločanju delujejo na isti osnovi, to je zbirki podatkov. Sistemi za 
podporo odločanja ne potrebujejo skladišč podatkov, vendar je s stališča upravljanja 
podatkov to daleč najprimernejša rešitev. Potrebno je poudariti tehnični vidik, s katerim 
morajo biti baze podatkov performančno, v smislu hitrega dostopa, zelo dobro 
optimizirane. 
 
Osnovne značilnosti sistemov za podporo odločanja so naslednje (Gradišar, 1998, str. 
372): 

• ukvarjajo se z načrtovanjem prihodnosti organizacije, 
• omogočajo poizvedovanja po podatkih na zahtevo, 
• generirajo nova poročila, 
• odgovarjajo na vprašanja, 
• so prilagodljivi, 
• omogočajo hitro uporabo, 
• ne dajejo količinsko obsežnih podatkov.  

 
Sistem za podporo odločanju je danes s pomočjo podatkovnih skladišč in modernih orodij 
za izkoriščanje le-teh prerasel svoje okvire. DIS že dolgo ni več v domeni izključno 
najvišjih direktorjev, temveč se je razširil tudi na nižje nivoje vodstva. Najviše agregirani 
in sumirani podatki, združeni v portalu ali vodilnim distribuirani kako drugače, dandanes 
delujejo kot DIS in so temeljni del sistema za podporo odločanju (Gradišar, 1998, str. 
372). 
 
Številni raziskovalci so zagotovili definicije za DIS. Turban (1995) opredeljuje DIS kot 
»računalniško temelječi sistem, ki služi informacijskim potrebam najvišjega vodstva. 
Zagotavlja hiter dostop do točnih informacij in hiter dostop do poročil za vodstvo. DIS je 
uporabniško prijazen, grafično podprt in omogoča poročanje izjem in vrtanje po podatkih. 
Enostavno je povezljiv s spletnimi informacijskimi storitvami in elektronsko pošto.« 
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Mattews in Shoebridge (1992) definirata DIS kot: »Računalniško podprt, informacijsko 
dostavni in komunikacijski sistem, narejen za zadovoljevanje potreb najvišjega vodstva.« 
Millet in Mawhinney (1992) definirata DIS kot »sistem, ki integrira informacije iz 
notranjih in zunanjih virov in omogoča vodstvu pregled in zahtevo tistih, ki so zanje 
ključnega pomena, na prilagojen reprezentativen način« (Kumar, 2000, str. 3). 
  
DIS; za spremljanje operativnih rezultatov in splošnih pogojev poslovanja. Posreduje 
direktorjem informacije, ki jih potrebujejo v obliki, ki je za njih najbolj uporabna 
(Gradišar, 2002, str. 75). 
 
Osnovna naloga DIS je tako integracija vseh informacijskih sistemov na vrhu podjetja za 
potrebe najvišjega vodstva, to je informacijska obdelava in zbiranje velike množice 
najrazličnejših podatkov in informacij iz različnih delov podjetja in okolja.  
 
DIS so namenjeni podpori določenemu vodji ali manjši skupini vodij. Sistem posreduje 
informacije o tem, kaj se dogaja v različnih segmentih podjetja, kaj se dogaja s strankami 
in dobavitelji, kako je s proizvodnjo, kako se obnaša konkurenca in o ostalih dejavnostih, 
ki so kakorkoli povezane v vrednostno verigo podjetja. Ti sistemi, imenovani tudi 
vodstveni informacijski sistemi (ang. executive information systems), nudijo podporo pri 
načrtovanju prihodnosti podjetja, omogočajo ad-hoc analize, znajo prikazati trende, so 
prilagodljivi in omogočajo enostavno uporabo.  
 
Sistemi vodjem omogočajo osredotočenje na njihove odgovornosti in jim posredujejo 
informacije tako, da lahko razmeroma enostavno izpeljejo potrebne odločitve. Lastnost 
dobrega sistema za podporo odločanju je učinkovitost in dejstvo, da ne izgubljamo časa z 
oblikovanjem zahtev za informatike. Sistemi omogočajo optimalno odločanje in tudi 
odpravo napačnih odločitev zaradi napačne interpretacije podatkov. S komunikacijo z 
uporabnikom skuša povečati njegove miselne sposobnosti, kot so učenje, ustvarjalnost in 
sistematični razvoj odločitev. Ti sistemi delujejo na isti osnovi, to je zbirki podatkov. Ena 
večjih prednosti DSS je možnost kombiniranja različnih sistemov zbirk podatkov. Sistemi 
za podporo odločanju načeloma ne potrebujejo skladišč podatkov, vendar je s stališča 
upravljanja s podatki to veliko bolj primerna rešitev oziroma celo edina primerna rešitev. 
Potrebno je poudariti tehnični vidik, s katerim morajo biti baze podatkov performančno, v 
smislu hitrega dostopanja, veliko bolj optimizirane, kot se to zahteva pri skladiščih 
podatkov, ki so le vir informiranja. Postopek zagotavljanja operativnega delovanja DSS 
in splošnega vodstvenega informacijskega sistema vključuje številne postopke (iskanje 
podatkov, naročanje na informacijske storitve, čiščenje podatkov) in računalniška orodja 
(pametni agenti, elektronsko trgovanje, ekspertni sistemi), kot je prikazano na sliki 1 
(Turban, 1992, str 392). 
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Slika 1: Računalniško podprto odločanje 
 

 
Vir:Turban, 1992, str. 392 

 
Poslovna inteligenca (PI) 
 
PI je relativno nov izraz. Z njim operirajo predvsem različni ponudniki programske 
opreme, ko ponujajo različne rešitve za različne računalniške platforme, za različne 
tehnologije, aplikacije, procese. PI je večdimenzionalni koncept, ki se kaže predvsem v 
(Vitt, 2002, str. 13): 

• hitrejšem sprejemanju boljših odločitev, 
• spreminjanju podatkov v informacije, 
• podpori racionalnim odločitvam vodstva.  

 
PI stremi k boljšemu poslovnemu odločanju z uporabo širokega spektra informacijskih 
sistemov za podporo odločanju, aplikacij in tehnologij za zbiranje, hranjenje, analiziranje 
in zagotavljanje dostopa do podatkov. PI uporablja časovno opredeljene in natančne 
informacije, na katerih lahko temeljijo odločitve. Običajno PI aktivnosti vsebujejo 
podporo odločanju, poizvedbe in poročanje, sprotno analitično procesiranje, statistične 
analize, napovedi in podatkovno rudarjenje ([URL: http://www.Bi-news.com], 8.2.2005). 
 
Konkurenčna inteligenca, inteligenca konkurentov in PI se nanašajo na področje 
raziskovanja poslovnih informacij in se med seboj razlikujejo (Burwell, 1999, str. 3): 

• Konkurenčna inteligenca: uporaba javno dostopnih informacij konkurentov, ki 
služijo podjetju, da le-to pridobi prednost pred njimi in to z uporabo strateške 
podpore odločanja v poslovanju; 

• Inteligenca konkurentov: so informacije o drugem specifičnem podjetju ali 
skupini podjetij, ki vsebujejo kritične faktorje kot finančno prednost, 
produktivnost, tržni položaj in strategije.  
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• PI je širši pojem od zgornjih dveh in vsebuje informacije, ki se navezujejo samo 
na konkurenčno naravo.  

PI je namenjena identifikaciji konkurenčne prednosti iz poslovnih podatkov (Harahan, 
[URL: www.dataquality.org.uk] 19.9.2005). 
 
PI je relativno nov pojem, ki se je uveljavil na področju upravljanja s podatki in ima širši 
pomen. Zajema namreč celoten proces od samega začetka zbiranja informacij pa do 
uporabe le-teh v poslovne namene. Sam pojem PI se je prvič pojavil že leta 1980. Znova 
so ga obudili na svetovni konferenci podatkovnih skladišč in sistemov za podporo 
odločanju 1990. Pojem PI se uporablja tudi kot sinonim za konkurenčno inteligenco v 
poslovnem svetu (Petrovčič, 2001, str. 23). 
 
PI je sistem za drugačno razumevanje poslovnih procesov s podatki, ki jih s pomočjo 
analiz, poročil in distribucijo spremenimo v informacije. Orodja PI morajo tako 
zagotavljati večdimenzionalne analize, poizvedovanje na zahtevo in poročanje o 
podatkih, ki so shranjeni v podatkovnem skladišču. Glavni namen oz. korist PI je torej 
spreminjanje podatkov v informacije za podporo odločanju. Med glavnimi elementi PI, 
vsaj tako se je izkazalo v praksi, so podatkovna skladišča. Na podlagi teh lahko gradimo 
sisteme za podporo odločanju oz. DIS. Namen PI je uporabiti čist odločitveni proces, 
napraviti boljše odločitve hitreje in spremeniti podatke v informacije: 

• zmanjšati razpon med znanjem in odločitvami, 
• omogočiti takojšne in kakovostne informacije, 
• z orodji doseči dostop do podatkov, 
• predstaviti informacijo na razumljiv način, 
• omogočiti enostavno izmenjavo analiz in vpogledov v podatke. 

 
Podatkovno skladišče 
  
Podatkovno skladišče je subjektno orientirana, integrirana, časovno opredeljena, 
nespremenljiva zbirka podatkov za podporo poslovnega odločanja (Inmon, 1994, str. 2). 
  
Podatkovno skladišče je analitična baza podatkov, ki je samo za branje in se uporablja kot 
osnova sistemov za podporo odločanju (Poe, 1996, str. 13). 
 
Podatkovno skladišče je kopija transakcijskih podatkov, ki so strukturirani na način, ki 
nam omogoča poizvedbe in analize nad temi podatki (Kimball, 2002 str. 310). 
 
Podatkovno skladišče je zbirka podatkov, ki omogoča podporo pri odločanju vodstva. 
Podatkovno skladišče vsebuje veliko vrst podatkov, ki so prisotni v poslovnem sistemu v 
določenem času ([URL: http://www.webopedia.com], 21.4.2006). 
 
Podatkovno skladišče je zaokrožen pogled na podatke organizacije, ki so pripravljeni za 
poročanje in analize. V osnovi vsebuje podatkovno skladišče agregirane in sumirane 
podatke s transakcijskega ali kakega drugega sistema, strukturirane tako, da jih je mogoče 
uporabiti za dinamične poizvedbe in analize ([URL: 
http://www.informationbuilders.com], 8.2.2006). 
 
Podatkovno skladišče postaja tista vez, stična točka, kamor pridejo po informacije tako 
ljudje na vseh ravneh organizacije kot tudi operativni sistemi, s katerimi ustvarjamo 
povratno zanko in poganjamo izboljšan poslovni proces (Stopar, 2005, str.38).  
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Iz zgoraj navedenih definicij lahko zaključimo, da je podatkovno skladišče zbirka 
podatkov, ki se polni iz transakcijskega ali kakega drugega vira in tako združuje podatke 
podjetja, ki so relevantni za odločanje, na enem mestu. V podatkovnem skladišču se 
nahajajo zgodovinski podatki in so strukturirani tako, da jih lahko uporabniki uporabljajo 
za kreiranje poizvedb ali analiz. Podatkovno skladišče označujemo kot vsoto tistih 
podatkov, ki so potrebni za generiranje poročil v DIS.  
 
Podatkovna tržnica 
 
Podatkovna tržnica je omejeno skladišče podatkov, ki jo uporablja en sam oddelek ali 
poslovna funkcija ([URL: http://www.e-formation.com, 8.2.2005). 
 
Zelo dobro organizirana, uporabniško usmerjena in pregledna baza podatkov. Podatkovna 
tržnica se prične tam, kjer se konča podatkovno skladišče, tako da se informacije 
organizirajo na način, kot to želi oz. potrebuje uporabnik ([URL: http://www.google.com, 
8.2.2006).  
 
Podatkovna tržnica je zbirka podatkov, ki lahko predstavlja nadgradnjo podatkovnega 
skladišča, lahko pa zbir operativnih podatkov. Je omejena in prikrojena potrebam 
zaključenega kroga uporabnikov.  
 
Podatkovna tržnica se uporablja glede na vnaprej predvidene potrebe uporabnikov in 
največkrat s tekočimi podatki. To pomeni, da je arhitektura podatkovnih tržnic vezana 
neposredno na operativne sisteme, saj le tako zagotavlja tekoče podatke.  

 
Baza podatkov 
 
Baza podatkov je zbirka med seboj povezanih podatkov, ki so organizirani v obliki tabel 
in shranjeni na zunanjem pomnilniku računalnika. Vsaka vrstica tabele je sestavljena iz 
zbirke podatkovnih elementov, imenujemo jo tudi zapis (Damij, 2004, str. 118). 
 
Baza podatkov je zbirka medsebojno povezanih podatkov, ki so shranjeni v 
računalnikovem pomnilniku brez nepotrebnega podvajanja na način, ki omogoča njihovo 
uporabo različnim uporabnikom, z različnimi potrebami glede uporabe. Podatki so 
shranjeni tako, da so neodvisni od programov, ki jih uporabljajo (Grad, 1982, str. 1). 
 
Baza podatkov je torej neka smiselno organizirana zbirka podatkov. Podatkovno 
skladišče je analitična baza podatkov, ki služi samo za branje in se uporablja kot osnova 
sistemov za podporo odločanja (Poe, str. 22, 1996). 
 
Baza podatkov je eden temeljnih gradnikov PI. Za svoje delovanje jo uporabljajo 
transakcijski programi, podatkovno skladišče, podatkovne tržnice itn. Razlika med vsemi 
je le v strukturi podatkov oz. njihovi povezavi in načinu uporabe baze podatkov. Drugače 
namreč deluje baza podatkov, kamor se zapisi stalno zapisujejo (transakcijski nivo), ali če 
podatke med uporabo z baze samo prebiramo (podatkovno skladišče), pa še to zelo 
razpršeno.  
 
Transakcijski oz. operativni podatki 
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V sredini sedemdesetih let se je pojavil nov način obdelave podatkov, ki mu pravimo 
transakcijski način (OLTP - On-Line Transaction Processing). Pogoj zanj je bila uporaba 
terminala, preko katerega je končni uporabnik lahko direktno delal s podatki od vnosa 
naprej. Do tedaj so podatke zbirali predvsem v obliki luknjanih kartic in v paketu 
obdelovali običajno enkrat dnevno. Transakcijski način dela in baze podatkov sta 
omogočila tudi izgradnjo integriranih poslovnih informacijskih sistemov kot zamenjavo 
za med seboj nepovezane rešitve (Ribnikar, 1998, str. 10). 
 
Transakcijski oz. operativni sistemi so sistemi, ki upravljajo z zapisi med poslovnimi 
transakcijami. S poročevalskega stališča jih je potrebno jemati kot sisteme, pri katerih na 
format in vsebino podatkov nimamo vpliva. Glavni prioriteti operativnih sistemov sta 
podpora procesiranju poslovanja in razpoložljivost. Poizvedbe v operativnih sistemih so 
skope, en zapis za drugim, ki so del normalnega transakcijskega toka in strogo omejene v 
zahtevah. Na mestu je predpostavka, da v operativnih sistemih poizvedbe niso zelo 
razširjene in nenadne, medtem ko je oboje za podatkovno skladišče tipično. Operativni 
sistemi vsebujejo zelo malo ali pa nič zgodovinskih podatkov in s podatkovnim 
skladiščem lahko operativne sisteme razbremenimo preteklosti (Kimball, 2002, str. 7). 
 
Transakcijski sistem je hrbtenica organizacijskih informacijskih sistemov in je integriran 
sistem. Dogodki so med seboj zapleteno povezani, transakcije pa se beležijo v bazi 
podatkov. Transakcijski sistem podatke zbira, hrani, nadzoruje in širi informacije za vse 
vitalne poslovne procese. Podatki odtod so vir in vhod za funkcionalne informacijske 
sisteme, kot so sistemi za podporo odločanju, podatkovna skladišča in za druge. Trendi 
so, da ima organizacija en integriran transakcijski sistem. Različni vzroki pripeljejo do 
tega, da za vsak specifičen poslovni proces obstaja svoj integriran transakcijski sistem. V 
tem primeru je smiselno podatke združevati v podatkovnih skladiščih (Petrovčič, 2001, 
str. 17). 
 
Podatkovno skladišče je kopija transakcijskih oz. operativnih podatkov, ki so strukturirani 
na način, ki nam omogoča izvedbo poizvedb in analiz nad temi podatki (Kimball, 1996, 
str. 7). 
 
Transakcijski informacijski sistemi obdelajo podatke o aktivnosti poslovanja, kot na 
primer o prodaji, naročanju, o zalogah in podobno (Damij, 2004, str. 39). 
 
Ko je bilo operativno hranjenje podatkov prvič odkrito, je obstajala velika skušnjava 
mešanja podatkov s podatki v podatkovnem skladišču. Skušnjava je močna, vendar v 
vseh primerih morajo biti operativni podatki ločeni in stran od podatkovnih skladišč. Pod 
nobenimi pogoji ne smejo biti operativni podatki in podatki s podatkovnih skladišč skupaj 
(Inmon, 1994, str. 30).  
 
Podatki se ne smejo nahajati skupaj zaradi nekaterih temeljnih in pomembnih razlik. 
Najpomembnejša je ta, da sta vsebina in struktura podatkov v obeh okoljih povsem 
različni (Inmon, 1994, str. 34):  
 
1. Tekoči in zgodovinski podatki 
Podatki v operativnem okolju so trenutni ali tekoči, medtem ko imamo v podatkovnem 
skladišču opraviti z zgodovinskimi podatki.  
 
2. Detajlni in agregirani podatki 
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Podatki v operativnem okolju so detajlni ali elementarni, medtem ko imamo v 
podatkovnem skladišču običajno opraviti s sumarnimi in agregiranimi podatki.  
 
3. Spreminjajoči podatki in prerez stanja 
Podatki v operativnem okolju se stalno spreminjajo: dodajajo, brišejo in spreminjajo, 
medtem ko imamo v podatkovnem skladišču podatke v smislu posnetka stanja na določen 
čas.  
 
4. Struktura in količina podatkov 
Podatki v operativnem sistemu se v bazo podatkov zapisujejo v eni višjih normalnih oblik 
in najmanjši možni količini, medtem ko je struktura podatkov v podatkovnem skladišču 
denormalizirana in polna ponavljajočih se podatkov. Odtod je tudi količina podatkov 
mnogo večja kot v operativnem sistemu. 
 
5. Ciljna publika oz. potencialni uporabniki 
Podatki v operativnem okolju so namenjeni odločanju na najnižjem ali operativnem 
nivoju in trenutnim odločitvam, medtem ko so podatki v podatkovnem skladišču 
namenjeni analitikom in vodstvu za dolgoročne analize in zaznavanje trendov. 
 
Operativni oz. transakcijski podatki so (Inmon, 1996, str. 34): 

• predmetno orientirani,  
• integrirani,  
• hitro se spreminjajoči 
• tekoči oz. sveži. 
 

Podatki so orientirani predmetno, ker se uporabljajo izključno za operativno procesiranje 
informacij v organizaciji. Podatki so torej namenjeni določenemu procesu. 
 
Operativno procesiranje se nanaša na sisteme, v katerih teče dnevno poslovanje 
organizacije. Ti sistemi imajo nalogo povečati poslovno funkcionalnost s tem, da 
natančno in efektivno procesirajo transakcije. 
 
Modeliranje podatkov 
 
Podatkovno modeliranje je proces identifikacije povezav med podatkovnimi elementi. 
Analitik z ugotavljanjem asociacij med podatkovnimi elementi ter z uporabo postopka 
normalizacije normalizira modele uporabnika in jih s tem transformira v relacije, ki so v 
tretji normalni formi (Damij, 2004, str. 125). 
 
Najprej definiramo z uporabo konceptualne analize preproste elemente, na katere 
prevedemo vse kompleksne elemente. Nato izvedemo sintezo razumevanja celote z 
zaznavanjem potrebnih relacij, ki prej omenjene elemente povezujejo.(Renee Descartes) 
Podatki morajo biti zanesljivi in preverljivi. Podatki morajo predstavljati to, kar je realno- 
kar je nasprotje tega, kar je le navidezno (Platon: O znanju). Z gornjih zapisov je očitno, 
da zametki podatkovnega modeliranja segajo še v čas Descartesa in Platona. Že onadva 
sta govorila o modeliranju, ki se je danes s pomočjo tehnologije izkazalo za še bolj 
uporabno in dobilo nove razsežnosti (Welzer, Brumen, Podatkovno modeliranje, str. 6). 
 
Podatkovno modeliranje je (Welzer, Brumen, 2005, str. 6): 

- abstrakcija kompleksnega realnega sveta 



12 

- relativno preprosta predstavitev (običajno grafična) kompleksnih podatkovnih 
struktur realnega sveta  

- komunikacijsko orodje, ki olajša interakcije med načrtovalci, aplikacijskimi 
programerji in uporabniki ter omogoča razumevanje organizacije. 

 
Rezultat podatkovnega modeliranja je model. Tega lahko definiramo kot (Welzer, 
Brumen, Podatkovno modeliranje, str. 6): 

- kombinacija konstruktov, uporabljenih za organizacijo podatkov 
- predstavitev (običajno grafična) podatkovne strukture realnega sveta 
- zbirka visokonivojskih podatkovnih opisov 
- opis ali analogija, uporabljena za vizualizacijo nečesa, česar ni možno direktno 

opazovati (Webster's dictionary)  
 
S prihodom podatkovnih skladišč je modeliranje dobilo nov pomen v smislu 
dimenzijskega modeliranja. To pomeni, da če smo prej težili od elementov k celoti, je pri 
dimenzijskem modeliranju ravno obratno. Praktično gre za proces denormalizacije 
podatkov. 
 
Dimenzionalno ali razsežnostno modeliranje podatkov je star, dolgo časa neuporaben 
način modeliranja, ki pa se je v sedanjem času uveljavil kot edini smiselni model za 
modeliranje podatkovnih skladišč.  
 
Razsežnostno modeliranje je ime načina ali tehnike za načrtovanje logičnega modela 
podatkov, ki se večinoma uporablja v podatkovnih skladiščih. Je drugačen od E-R 
(entitetno relacijski; ang.:entity – relationship) diagrama. Ta diagram je primeren in 
skrajno uporaben na operativnem oz. transakcijskem nivoju. Smiselno ga je uporabiti v 
administrativne namene za kreiranje podatkovnih skladišč, nikakor pa ni primeren in se 
ga je nujno izogibati pri sodelovanju s končnimi uporabniki. 
 
Podatkovni model, primeren za sprotno analizo podatkov, ima obliko mnogorazsežnostne 
kocke, ta pa v splošnem vsebuje razsežnosti (ali dimenzije) in dejstva (ali mere ali 
parametre opazovanja). Najprej določimo, kateri so viri, iz katerih bo mnogorazsežnostni 
strežnik črpal podatke in zgradil kocko. Sledi določanje dejstev v mnogorazsežnostni 
kocki, ki so lahko tudi rezultat drugih dejstev iz okolja. Vsaki kocki je treba določiti 
razsežnosti. Posebej zapleteno je obravnavanje časovne razsežnosti, ki vsebuje časovno 
hierarhijo. Ostale razsežnosi ob definiciji zvrstimo v eno od skupin: zvezda, snežinka, 
razsežnost, ki je povezana sama s seboj preko odnosa oče-sin, navidezna razsežnost ali 
posebna razsežnost za podatkovno rudarjenje (Ferle, 2001, str. 120). 
 
Mnogorazsežnostna sprotna analiza podatkov ali MOLAP (multidimensional on-line 
analytical processing) pomeni, da shranimo kocko oz. vse podatke, vključno z izvedenimi 
podatki v obliki agregatov, v mnogorazsežnostnem strežniku. Način dosega najkrajše 
odzivne čase, saj so vsi podatki na voljo na enem mestu, torej v mnogorazsežnostnem 
strežniku (Olap analysis, [URL: http://www.olapreport.com] 7.2.2005).  
 
Relacijska sprotna analiza podatkov ali ROLAP (relational on-line analytical processing) 
je način, kjer shranimo kocko oz. podatke, vključno z agregati, v relacijski zbirki 
podatkov, v mnogorazsežnostnem strežniku ostanejo le določitve vseh podatkovnih 
struktur ali meta podatki. Takšen način je primeren pri obdelovanju velikih količin 
podatkov, ki jih ne uporabljamo redno in jih ne želimo prepisovati v mnogorazsežnostni 
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strežnik. Odzivni časi so daljši (Olap analysis, [URL: http://www.olapreport.com], 
7.2.2005).  
 
Hibridna sprotna analiza podatkov ali HOLAP (hybrid on-line analytical processing) je 
način, ki načeloma združuje zgornja dva. Tukaj so podatki shranjeni v virih, iz katerih 
izhajajo. Vse definicije in agregati so shranjeni na mnogorazsežnostnem strežniku. V 
praksi je najaktualnejši način, kjer se osnovni podatki nahajajo v virih iz katerih so bili 
zbrani in jih uporabniki le redko uporabljajo, saj delajo večino poizvedb iz vnaprej 
pripravljenih agregatov, ki so shranjeni na mnogorazsežnostnem strežniku (Olap analysis, 
[URL: http://www.olapreport.com] 7.2.2005).  
 
V tej fazi razvoja podatkovnega skladišča je potrebno oblikovati tabele dejstev ter 
dimenzijske tabele, dimenzijske elemente, dimenzijske atribute, hierarhijo dimenzijskih 
elementov, mere, ključe, agregate in podobno. 
 

Značilnosti večdimenzionalnega modela 
 
Večdimenzionalni model odlikuje preprostost v smislu shematskega prikaza. Takšen 
pogled je enostaven za razumevanje in blizu poslovnemu pogledu na podatke, zato ga 
poslovni analitik laže razume in hitro osvoji. Poizvedbe so hitre in zaradi razdrobljenosti 
podatkov lahko pregledujemo poslovanje na različne načine npr.: Količino prodanega 
izdelka v določeni regiji v nekem časovnem obdobju.” Tak model je uporaben predvsem 
za skladišča podatkov in podatkovne tržnice. Narejen je v smislu denormalizacije 
podatkov, saj ni težnje po popolni odpravi podvajanja podatkov, model je namreč 
namenjen hitrim poizvedbam in potrebam uporabnikov. Imenujemo ga tudi glede na 
obliko diagrama, ki je lahko zvezdasta shema ali shema snežinke.  
  
Elementi modeliranja  
 
Podatkovno skladišče je sestavljeno iz ene ali več tabel dejstev (fact tables) in 
dimenzijskih tabel. V dimenzijskih tabelah so atributi, po katerih gledamo, analiziramo 
podatke, ki se nahajajo v tabelah dejstev. Ena izmed teh dimenzij je tudi časovna 
dimenzija. Čeprav naj bi bile vse dimenzije enakovredne, lahko rečem, da je potrebno 
časovni komponenti posvetiti posebno pozornost, kajti vsako podatkovno skladišče je 
slika nekega podjetja, organizacije v določenem trenutku, času. Skoraj vse analize, 
poročila v podatkovnem skladišču se nanašajo na neko časovno obdobje. 
 
Zvezdna struktura (Star shema) je specifična vrsta oblike baze podatkov, ki podpira 
analitično procesiranje. Star shema vsebuje dve vrsti tabel, tabele dejstev (fact tables) in 
dimenzijske tabele (dimension tables). Tabele dejstev vsebujejo podatke o poslovanju 
organizacije, podatki so ponavadi numerični. Te tabele lahko vsebujejo več kolon in na 
milijone vrstic. Dimenzijske tabele so manjše tabele z opisnimi podatki, ki opisujejo 
dimenzije v organizaciji. 
 
Elementi večdimenzionalnega modela so (Petrovčič, 2001, str. 12): 

• glavne tabele (tabele dejstev) 
• mere 
• dimenzije, dimenzijski elementi, dimenzijski atributi 
• agregati 
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Luščenje, preoblikovanje in nalaganje podatkov ali ETL (ang. extract, transform, 
load) 
 
ETL - Krajše za luščenje (ang. extract), preoblikovanje (ang. transform), nalaganje (ang. 
load), tri funkcije pri bazah podatkov, združene v nek proces oz. programsko orodje (npr. 
Informatica), ki vleče podatke iz ene baze podatkov in jih umesti v drugo bazo podatkov: 
 

• luščenje (ang. extract) – proces branja podatkov iz baze podatkov 
• preoblikovanje (ang. transform) – proces konvertiranja izluščenih podatkov iz 

prvotne oblike, v obliko, potrebno za ustrezno umestitev podatkov v drugo bazo 
podatkov. Preoblikovanje se dogaja z uporabo pravil ali mapirnih tabel ali 
združevanjem podatkov z drugimi podatki.  

• nalaganje (ang. load) – proces pisanja podatkov v ciljno bazo podatkov.  
ETL uporabljamo za migracijo podatkov iz ene baze podatkov v drugo, v podatkovne 
tržnice in podatkovna skladišča in prav tako za konvertiranje podatkovnih baz iz enega v 
drug format ali tip ([URL: http://www.webopedia.com], 21.4.2006).  
 
Pomemben vidik arhitekturnega okolja PI je integracija podatkov, ki se pojavlja skozi vso 
arhitekturo. Ko podatki prehajajo iz operativnega nivoja v podatkovno skladišče, se le-ti 
integrirajo. Prenašanje podatkov iz operativnega nivoja v podatkovno skladišče brez 
integracije je nesmiselno. Če pridejo podatki v podatkovno skladišče v neintegrirani 
obliki, le-teh ne moremo uporabiti kot podporo za poslovni pogled na podatke. Poslovni 
pogled na podatke pa je bistvo arhitekturnega okolja.  
 
V vsakem okolju je upravljanje z neintegriranimi podatki težko in zapleteno. Tudi naloga, 
ki je povezana z integracijo podatkov je težavna. Če želimo izkoristiti prave prednosti 
podatkovnih skladišč, se moramo lotiti tudi te težavne, kompleksne in dolgotrajne naloge. 
ETL orodja lahko močno pripomorejo k olajšanju te naloge, a njihova značilnost je 
izredno visoka cena. Velja poudariti, da je nalogo potrebno opraviti samo enkrat. V 
vsakem primeru je nujno, da je pretok podatkov v podatkovno skladišče integriran in 
operacijski podatki niso samo prenešeni vanj kot celota (Inmon, 2002, str.19).  
 
Faza povezave podatkov z analitično bazo predstavlja najobčutljivejši in najtežji del 
izgradnje podatkovnih skladišč. Podatki, ki jih dobimo iz različnih virov praviloma niso 
točni, kar posledično pomeni, da izvajanje analiz na takšnih podatkih ne vrne dejanskega 
stanja poslovanja organizacije. Povezava analitične baze podatkov in transakcijske oz. 
operativne baze podatkov vsebuje naslednje postopke (Kos, 1998, str. 237):  
• Opredelitev vseh potrebnih heterogenih virov podatkov.Viri so ponavadi notranji in 

zunanji. Notranji viri običajno prihajajo iz obstoječih, informacijskih sistemov 
organizacije. Pri teh podatkih moramo še posebno paziti na njihovo točnost. Zunanji 
viri so ponavadi podatki iz bank, borze ipd.  

• Načrtovanje prenosa izvornih podatkov v ciljne. Pri prenosu moramo našim virom 
določiti mesto v analitični bazi v podatkovnem skladišču. Vhodne tabele nikoli niso 
čisto enake tabelam v podatkovnem skladišču. V kolikor bi bile, ne bi potrebovali 
podatkovnega skladišča. Določiti moramo, katera polja, tabele so vir za polja, tabelo v 
analitični bazi. Tu ni točno določenega pravila. Ena tabela kot vir podatkov ni ena 
tabela v analitični bazi. Tabele po potrebi preoblikujemo tako, da dobimo želeno 
obliko. 

• Opis in opredelitev pretvorbe med izvornimi in ciljnimi podatki. Izvorni podatki, ki 
jih dobimo iz vira, v večini primerov še niso pripravljeni za vnos v podatkovno 



15 

skladišče. Moramo jih ustrezno preoblikovati. Ta faza se imenuje transformacija 
podatkov. Če pomen transformacije poenostavimo, to pomeni, da izvorne podatke 
damo na skupni imenovalec tako, da jih lahko združujemo in kasneje primerjamo. Za 
vsak podatek, ki ga bomo vnesli v podatkovno skladišče, morajo biti zabeleženi 
postopki preoblikovanja. Vedeti moramo, kaj ta podatek pomeni, in od kod prihaja. 

• Razvijanje in izvajanje postopkov za preoblikovanje in prenos podatkov. Ko točno 
vemo, katere podatke bomo zapisali v podatkovno skladišče in imamo zabeležene 
njihove postopke za preoblikovanje, lahko pripravimo postopke za prenos podatkov. 
Za prenos lahko uporabljamo razne procedure (SQL, AWK,…), lahko napišemo 
programe, obstaja pa tudi že nekaj orodij, ki nam pomagajo pri transformaciji. Pri 
prenosu ne smemo pozabiti na preverjanje prenosa. To naredimo s preverjanjem 
raznih pogojev in štetjem prenesenih vrstic. 

 
Za vse te postopke je značilno, do morajo biti odprti in dovzetni za kasnejše popravljanje, 
dodajanje. Kar pogosto se zgodi, da se spremeni kakšen vir ali pa format podatkov, ki 
prihajajo v skladišče, poveča se obseg, ki ga pokriva podatkovno skladišče, kar pomeni, 
da moramo zajeti nove podatke.  
 
2.1. Svetovni trendi v informatiki 
 
Bistvo in ključ do dobrih informacij so ljudje. Velja, da je uspeh pri upravljanju z 
informacijami pogojen s 5% tehnologije in 95% psihologije. Večina podjetij pa ne porabi 
niti 1% časa za upravljanje z informacijami, niti za psihološke in človeške vire, torej tiste, 
ki prinašajo resnično dodano vrednost podjetju. Pomembno je, katere informacije ljudje 
za odločanje resnično potrebujejo. Konec koncev je človek tisti, ki doda vsebino, pomen 
in vrednost podatkom, da se ti spremenijo v informacijo in to ravno za tiste ljudi, ki bodo 
z informacijo pridobili. Upravljanje z informacijami je torej naloga človeka (Davenport, 
1997, str. 9). 
 
Pravilno narejeno podatkovno skladišče lahko krepko doprinese k iskanju najbolj 
kritičnih vrzeli ali paradnih konjev organizacij. Podatkovna tržnica upravičeno obstaja le, 
če podatkov ni moč najti v podatkovnem skladišču ali podatkovno skladišče kako drugače 
ne zadovoljuje potreb po podpori odločanju. Ocenjuje se, da je 95% podatkov že nekje 
digitaliziranih. Uspešna podatkovna tržnica jemlje 80% podatkov iz podatkovnega 
skladišča in ostalih 20% direktno iz okolja, kjer se nahaja. Teh 80% podatkov zagotavlja, 
da organizacija ostane konkurenčna, v preostalih 20% pa se skriva priložnost (Arden, 
2004, str. 3). 
 
Podatkovno skladišče mora biti temelj naprednih sistemov za podporo odločanju, 
vključno z DIS. Podatkovno skladišče mora vsebovati pravilne podatke, da bi lahko 
ustrezno podpiralo odločanje. Iz podatkovnega skladišča lahko izhaja en sam pravilen 
proizvod: odločitve so sklenjene šele na osnovi dokazov oz. dejstev s podatkovnih 
skladišč. Te odločitve prinašajo poslovni vpliv in vrednost skladišču. Karakteristika, ki 
ustrezno opredeljuje, kar podatkovno skladišče zagotavlja, je sistem za podporo 
odločanju (Kimball, 2002, str. 4).  
 
Jedrne tehnologije bodo večinoma ostale enake, ponudniki pa se osredotočajo na 
zanesljivost, razpoložljivost in funkcionalnost. To pomeni, da bodo imela podjetja boljšo 
možnost za uvajanje najbolj kritičnih aplikacij PI. Drugi trend združuje idejo o 
sodelovanju in skupinsko temelječega odločanja z možnostjo delitve razumevanja 



16 

informacij v smislu enakovrednega posvetovanja, inovacije, poznane kot mreže PI 
(Strange, 2002, str. 5).  
 
 
2.2. Razvoj poročevalskih informacijskih sistemov 
 
Podatkovno skladišče kot temeljni del PI potrebuje arhitekturo, ki v osnovi začne s 
pogledom na celoto in se nadalje loti poglabljanja v detajle. Seveda so detajli izjemno 
pomembni za podatkovno skladišče, vendar le v kontekstu celote (Inmon, 2002, str. 1). 
 
Poslovanje stremi k vse večji fleksibilnosti kljub temu, da podjetja upravljajo z vedno več 
podatki, ki jih pridobijo z operativnih ali transakcijskih sistemov. Poslovno okolje je 
spreminjajoče, s hitrostjo, ki jo narekuje splet, saj je neposredno vezano tudi nanj. 
Spreminjajoče poslovno okolje spreminja celo način, kako uspešna organizacija tekmuje 
z ostalimi tekmeci na trgu. Naglo spreminjajoče se okolje vodi v večje zahteve po 
upravljanju in uporabi podatkov, poslovanje je vse hitrejše, zmanjšujejo se proizvodni 
cikli, odločanje poteka hitreje, stranke imajo več moči, več izbire, več informacij. 
Podjetje preživi le s posli z veliko dodane vrednosti. Novi tekmeci (s pomočjo spleta ni 
meja, oboroženi z najnovejšo tehnologijo: sistem PI), razvojni cikli so kratki, kar vpliva 
na hitrost sprememb na trgu. 
 
Ko so bila prvič predstavljena podatkovna skladišča, se je pojavilo vprašanje, ali so 
podatkovna skladišča enaka obstoječim informacijskim sistemom ali informacijskim 
centrom podjetja, kot so jih gradili včasih. Natančnejši pregled pa kaže, da med 
podatkovnimi skladišči in zgodnjimi informacijskimi sistemi podjetij obstajajo 
pomembne razlike, kot obstajajo pomembne razlike med podatkovnimi skladišči in 
sistemom PI (Almeida et al., 1999, str. 1):  
 
1. Prva generacija: Gostiteljsko usmerjene poizvedbe in poročanja 
Zgodnji informacijski sistemi so uporabljali serijo aplikacij za zagotavljanje informacij, 
ki so jih poslovni uporabniki potrebovali pri poslovanju. Rezultat aplikacij so bile 
običajno velike količine papirja, ki jih je moral uporabnik obdelati, da je prišel do 
odgovorov na poslovna vprašanja. Prihod terminalsko usmerjenih in časovno deljenih 
aplikacij je zagotavljal hitrejši dostop do informacij. Ti sistemi so bili še vedno togi za 
uporabo in so potrebovali dostop do zapletenih podatkovnih zbirk. DIS prve generacije so 
torej lahko pripravljali t.i. dobavitelji informacij, kot so na primer poslovni analitiki, ki 
imajo veliko znanja o podatkih in še več računalniških znanj. Informacijski potrošniki, 
kot so razni vodje, so lahko le redko sami uporabljali te zgodnje sisteme, saj so bili ti 
prezapleteni za razumevanje. Zanašati so se morali na dobavitelje informacij, ki so 
odgovarjali na poslovna vprašanja in zagotavljali vse potrebne informacije. 
 
2. Druga generacija: Podatkovna skladišča 
Druga generacija DIS se oblikuje s pomočjo podatkovnih skladišč. Ta zagotavljajo velik 
korak naprej v možnostih poročanja. Podatkovna skladišča imajo naslednje prednosti 
pred DIS prve generacije: 

• Podatkovna skladišča so zasnovana tako, da zadostijo potrebam poslovnih 
uporabnikov in ne operativnim aplikacijam.  

• Informacije v podatkovnih skladiščih so čiste, konsistentne ter shranjene v obliki, 
kot jo razume poslovni uporabnik.  
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• Nasprotno od operativnih sistemov, ki vsebujejo le podrobne tekoče podatke, 
podatkovna skladišča lahko zagotavljajo tudi zgodovinske in zgoščene podatke.  

• Uporaba arhitekture odjemalec/strežnik omogoča uporabnikom preproste in 
napredne uporabniške vmesnike v okviru orodij za podporo odločanju.  

 
 
3. Tretja generacija: PI 
Na trgu se pojavijo močna orodja za izgradnjo DIS in preprost dostop do podatkovnih 
skladišč. Vendar ti produkti zahtevajo veliko naporov pri implementaciji. Rešitve 
podatkovnih skladišč so izjemoma oblikovane po meri uporabnika, ali naslavljajo ravno 
tiste poslovne probleme, ki uporabnika zanimajo. Eden pomembnejših faktorjev PI je 
usmerjenost na zagotavljanje predpaketnih aplikacijskih rešitev v skladu z napredno 
tehnologijo. Težava DIS je v tem, da postanjejo skrbniki in uporabniki vedno bolj 
osredotočeni na izgradnjo podatkovnih skladišč, namesto na dostop do ustrezne poslovne 
vsebine. Veliko organizacij meni, da je z izgradnjo podatkovnega skladišča in ustreznimi 
orodji za DIS, njihovo delo opravljeno. V resnici je to šele začetek, saj je vzdrževanje 
postavljenega sistema bistveno. Če informacija v podatkovnem skladišču ni natančno 
dokumentirana in lahko dostopna uporabniku, bo zapletenost le-tega omejila uporabo na 
prav tiste uporabnike s prve generacije. 
 
V DIS se neposredno črpajo transakcijski oz. operativni podatki, se čistijo in združujejo v 
primerno obliko v t.i. prvi generaciji PI. V drugi generaciji PI je za podatke in njihovo 
ustreznost poskrbljeno skozi podatkovna skladišča. V tretji generaciji so že uporabljena 
napredna orodja za poročanje kot nadgradnja podatkovnih slkadišč. Zagotavljati morajo 
predvsem informacijo, ki ustreza kritičnim dejavnikom uspeha. S takšnimi sistemi je 
danes zelo težko doseči pomembnejšo prednost pred konkurenco, saj gre v glavnem za 
podporo pri delu vodstva. V informacijski dobi se velikokrat poudarja prava informacija 
ob pravem času na pravem mestu. To je gotovo eden temeljnih ciljev sistemov za 
podporo vodstvu. Vendar so od sistemov, namenjenih zgolj informiranju, veliko 
pomembnejši sistemi za podporo odločanju, ki jih uvrščamo med pomembne priložnosti 
za pridobivanje konkurenčnih sposobnosti (Almeida et al., 1999, str. 3). 
 
2.3. Podatkovna skladišča kot temelj sodobnega DIS 
 
Osrednja tehnologija vsakega informacijskega sistema za podporo odločanja je 
podatkovno skladiščenje. Glavne lastnosti, po katerih se razlikujejo podatkovna skladišča 
od ostalih sistemov v operatvnem okolju, so naslednje (Čižman, 2004, str. 125): 

• Subjektna usmerjenost. 
• Časovna spremenljivost. 
• Stalnost. 
• Integracija raznovrstnih podatkovnih virov. 

 
Da bi lahko z DIS zagotavljali ustrezne informacije, moramo imeti temeljit DIS, osnovan 
na podatkovnih skladiščih in še bolj zanesljive vire podatkov, saj le podatkovno skladišče 
zagotavlja transparentnost in integriteto podatkov. DIS deluje namreč kot povečevalno 
steklo pri odkrivanju napak, saj omogoča enostavno kreiranje novih poročil, vrtanje, 
vrtenje itn. Procesi zagotavljanja podatkov morajo biti ravno zato opredeljeni in 
nadzorovani. Razdeljene in jasne morajo biti odgovornosti lastnikov podatkov. DIS ima 
funkcijo filtriranja in nadzora informacij, ki jih pri svojem odločanju uporablja 
odločevalec na najvišjem in ostalih nivojih. Hkrati lahko z DIS uporabnik obvladuje 
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vsebinsko ali poslovno plat poslovanja in tako nanj pozitivno vpliva (Čižman, 2004, str. 
125). 
 
2.4. Viri podatkov 
 
Prvinski podatki se uporabljajo na operativnem nivoju. Izvorni podatki se uporabljajo na 
vodstvenem nivoju. Razlika v podatkih je podrobneje opredeljena v prilogi 11. Zanimivo 
je, da je informacijska družba sploh pomislila na možnost soobstoja med prvinskimi in 
izvornimi podatki v eni sami podatkovni bazi. V bistvu so si prvinski in izvorni podatki 
tako različni, da ne zahtevajo samo vsak svoje baze, temveč celo vsak svoje okolje. Odtod 
najprej podatkovne tržnice kot odgovor na potrebe dela poslovnega okolja in same 
začetke investicij. Nato so prišla podatkovna skladišča, kjer so se podatki začeli 
obravnavati celovito in danes sistem PI, podprt z ustreznimi orodji in možnostjo izvedbe 
najzapletenejših analiz in poročanj z močno distribucijo. Obstajajo štirje nivoji v 
arhitekturnem okolju, prikazani tudi na sliki 2 (Inmon, 2002, str. 16): 
 

• Operativni oz. transakcijski nivo vsebuje zgolj prvinske podatke, temelječe na 
aplikacijah in služi v visoko performančnem transakcijsko-procesnem okolju. 

• Atomski nivo ali nivo podatkovnih skladišč vsebuje integrirane, zgodovinske 
podatke, ki se ne smejo posodabljati. Tu se najdejo tudi nekateri izvorni podatki. 

• Oddelčni nivo ali nivo podatkovnih tržnic vsebuje skoraj izključno samo izvorne 
podatke. Ta nivo je oblikovan glede na zahteve končnega uporabnika, oblika pa 
prilagojena potrebam posameznega oddelka. 

• Individualni nivo ali nivo DIS podatki, potrebni za analize in napredna poročila. 
 
Slika 2: Nivoji v arhitekturnem okolju podatkovnih skladišč  
 

 
 Vir: Inmon, 2002, str. 16 

 
Obstaja še druga delitev na komponente podatkovnega skladišča po Kimballu na sliki 3. 
Vsaka komponenta služi svojemu namenu in igra strateško vlogo pri postavitvi 
podatkovnega skladišča. Ena največjih groženj na poti k uspešni postavitvi podatkovnega 
skladišča je nerazumevanje vlog in funkcij, ki jih imajo posamezne komponente 
(Kimball, 2002, str. 7): 
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• Operativni ali transakcijski sistemi, ki predstavljajo vir večine podatkov za 
podatkovno skladišče. Nahajajo se zunaj podatkovnega skladišča, njihova glavna 
naloga je procesiranje in dostop do podatkov.  

 
• Podatkovno pripravljalni prostor služi čiščenju, standardiziranju in kombiniranju 

podatkov, potrditvi dimenzij in nič uporabniških poizvedb. Podatki so še vedno v 
obliki relacijskih tabel in surovih datotek.  

 
• Podatkovno predstavitveni prostor služi podatkovnim tržnicam, kjer so dovoljene 

uporabniške poizvedbe, podatki so sumirani in agregirani. V podatkovnem 
skladišču je vse med seboj povezano preko dimenzij.  

 
• Orodja za dostop do podatkov služijo za ustrezno uporabo podatkov. So v 

neposrednem stiku z uporabnikom in nudijo veliko funkcionalnosti za kreiranje 
poročil, modeliranje, analize, podatkovno rudarjenje.  

 
Slika 3: Nivoji v arhitekturnem okolju podatkovnih skladišč  
 

 
Vir: Kimball, 2002, str. 7 

 
2.5. Opredelitev časovne komponente v DIS 
 
Čas je implicitni del informacije, ki se nahaja v podatkovnem skladišču. V operativnem 
sistemu podatki vedno odražajo trenutno stanje poslovnega procesa. Pri podatkovnem 
skladišču je možna tudi analiza trendov. Zato se podatki skladiščijo kot posnetki 
posameznih informacij v različnih časih, kar omogoča tako analizo (Čižman, 2004, str. 
125). 
 
Časovni obseg je faktor, ki ima v operativnem okolju povsem drug pomen kot v DIS. V 
okolju operativnih podatkov govorimo o sprotnem vnašanju podatkov in stalnem 
spreminjanju procesa. Podatki so tako sveži in zgodovina ni predmet obravnave v tem 
okolju. V operativnem okolju se podatki popravljajo oz. vnašajo trenutno. V DIS pa velja, 
da časovni obseg ni omejen, odvisno pač od potreb podjetja in tehničnih omejitev. Velja, 
da je DIS namenjen brskanju po zgodovini in primerjavi s tekočimi podatki. V DIS se 
torej črpajo podatki v nekih določenih časovnih presekih. Ti se kažejo kot zgodovina, s 
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katero se lahko primerja trenutno stanje. Lahko rečemo, da je DIS neke vrste merilo 
uspešnosti poslovanja, tudi glede na preteklost (Kastelic, 1997, str. 9). 
 
Največje razlike med operativnimi podatki in podatki v DIS so (Kastelic, 1997, str. 9): 
 
Operativni podatki: 

1. časovni obseg je običajno omejen na 60-90 dni  
2. zapisi se stalno popravljajo, tudi za nazaj  
3. struktura ključa lahko vsebuje časovni žig 

 
 
Podatkovno skladišče: 

1. časovni obseg ni omejen, običajno se hrani zgodovina 5-10 let  
2. časovni prerezi podatkov 
3. struktura ključa vsebuje časovni žig 

 
DIS načeloma ne vsebuje tekočih podatkov, temveč podatke za nazaj, kar se v praksi 
izkaže kot nepomembno, saj vodilni običajno gledajo agregirane in sumarne podatke in 
jih manjša odstopanja ne motijo. V DIS želijo videti trende, primerjave realizacije s plani, 
predvsem pa čim enostavneje navigirati med poročili. V večini primerov želijo vodilni 
razlago podrejenih, zakaj in od kod takšen rezultat, oz. kakšne so rešitve za nastalo 
situacijo.  
 
V DIS je včasih potrebno pripeljati tudi podatke iz operativnega sistema ali tekoče 
podatke. Omenjeno velja bolj za izjemo kot pravilo, saj so informacije, ki jih zagotavlja 
DIS, na dokaj visokem agregatnem nivoju. Rešitev za neposredni dostop do operativnih 
podatkov je več:  

• uporaba časovnega žiga,  
• uporaba prirejenih podatkovnih tržnic, 
• uporaba neposredne povezave na operativno bazo podatkov.  

 
Praksa pa kaže, da najboljše rešitve ni, saj so si poslovni informacijski sistemi med seboj 
zelo različni in vsak izbere takšno rešitev, ki jo opredeljujejo viri.  
 
2.6. Orodja PI 
 
S prodorom orodij PI na trg se je sistem PI naglo razmahnil. Ustrezno zasnovana 
podatkovna skladišča so naenkrat postala splošno uporabna, celo nepogrešljiva. Orodja pa 
so omogočila lažje razumevanje podatkovnih struktur, boljši nadzor nad ključnimi 
informacijami, predvsem pa usmerjenost v pridobivanje kvalitetnih informacij, ki 
podjetju prinaša dodano vrednost (Hurd, 2004, str. 54).  
 
Orodja običajno prodajajo kot samostojne programske pakete, ki uporabljajo obstoječe 
operacijske sisteme z možnostjo povezave na skoraj katerokoli bazo podatkov. Imajo 
svojo platformo in svojo meta bazo. Zaradi zgoraj naštetega so orodja popolnoma 
neodvisna od sistemov, ki so v organizacijah kot standard in združljiva z njimi.  
 
Orodja PI zagotavljajo podatkovno rudarjenje, analize podatkov in podporo odločanju. 
Sodobno orodje PI mora (Stopar, 2005, str. 38): 
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• zagotavljati popoln in neodvisen dostop do podatkov skozi celotno poslovno 
strukturo, 

• imeti minimalen ali nikakršen vpliv na operativno informacijsko infrastrukturo in 
potrebuje majhno podporo s strani informatike v podjetju, 

• biti upravljana prej s strani poslovnega analitika kot informacijskega specialista, 
• imeti fleksibilen in razširjen nabor možnosti za reševanje vsakršnih problemov. 

 
Poznamo več orodij PI, ki jih lahko opredelimo glede na segmente (Stopar, 2005, str. 39 
): 

• za analize in poročanje (npr.:Microstrategy, Business Objects, Cognos) 
• za modeliranje (npr.: Visio, Rational) 
• za ETL (npr.: Informatica, Asscential) 
• za upravljanje z bazami podatkov (Informix, Oracle, IBM DB2, MSSQL Plus…) 

 
Svetovni trendi kažejo, da je uporaba orodij, kljub sorazmerno visoki ceni, smiselna in 
upravičena, saj podjetje z nakupom orodja lahko pridobi konkurenčne informacije in se 
usmeri na delo z vsebinami in ne zgolj na razvoj tehnologij.  
 
2.7. Avtomatizacija procesov za zagotavljanje podatkov v DIS 
 
Poslovanje organizacije mora biti omogočeno od kjerkoli, neprestano 24 ur na dan, 7 dni 
v tednu. Procesi morajo biti dostopni in izvedljivi v istem časovnem okviru. Tehnologije, 
ki usmerjajo procese, so dosegljive in izvedljive, da podprejo želeno. Vgradnje poslovnih 
pravil in znanja zaposlenih v organizaciji z izvajalsko procesno opremo spremenijo način 
dela. Pravila poteka procesa vključujejo vhode in izhode. Beležijo se podatki, ki so na 
razpolago lastniku procesa za odločanje (Tič, Stašek, 2004, str. 44). 
 
Vse postopke, od luščenja, preoblikovanja podatkov in zapisovanja podatkov v 
podatkovno skladišče skušamo čim bolj avtomatizirati. Avtomatizirati je potrebno tudi 
preverjanje podatkov in kreiranje varnostnih kopij. Vsi ti procesi se izvajajo po 
določenem časovnem urniku (Petrovčič, 2001, str. 27). 
 
Orodja za transformacijo podatkov so orodja, ki avtomatizirajo transformacijo podatkov 
iz več heterogenih virov (različne baze podatkov, datoteke...) v podatkovna skladišča. 
Avtomatizacija nekega procesa je možna samo, če za proces veljajo neka pravila, bodisi 
poslovna, bodisi časovna. Nemogoče oz. nesmiselno je zagotoviti avtomatizacijo za 
stalno se spreminjajoče in negotove podatke, za katere ne moremo postaviti pravil. Takšni 
podatki namreč potrebujejo stalni nadzor lastnika podatkov. Običajno podobne dileme 
rešujejo z reorganizacijo delovnega procesa, postavljanjem poslovnih pravil ipd 
(Petrovčič, 2001, str. 12). 
 
V velikih podjetjih se avtomatizacija obdelave vrši na vseh nivojih, tako operativnih kot 
na nivoju podatkovnih skladišč. Običajno jih izvajajo ponoči oz. takrat, ko je sistem 
najmanj obremenjen. Avtomatizacijo namreč opravljamo po potrebi in glede na zahteve 
uporabnikov, vendar ne na račun upočasnitve operativnih sistemov ali morda celo izpada 
le-tega.  
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V primeru podatkovnih skladišč v velikih podjetjih gre za upravljanje z velikimi 
količinami podatkov in avtomatizacija procesov predstavlja enega temeljnih elementov 
pri pravočasnem zagotavljanju podatkov.  
 
2.8. Kvaliteta podatkov 
 
Znano je načelo, da slabi podatki, ki pridejo v sistem, vrnejo lahko le slabe podatke. V PI 
in na koncu v DIS preprosto ni prostora za napake v podatkih. Slednji namreč napačne 
podatke obravnava še transparentneje, ali kot bi nanje gledali z lupo. Kvaliteta podatkov, 
ki prihajajo v sistem PI, je zelo pomembna. Kljub naraščajočemu zanimanju in realizaciji 
PI, se večina podjetij ne zaveda dejstva, da je sistem PI lahko dober le toliko, kolikor so 
dobri vnešeni podatki (Hanrahan, 2004, str. 37) 
 
Razpoložljivost informacij v sodobnem svetu po obsegu narašča, kvaliteta informacij pa 
temu ne sledi nujno (Warner, 1997, str. 29-30). Preveč sporočil je lahko ovira v 
komunikacijskem procesu (Možina, Damjan, 1992, str. 13). Potrebne informacije je 
potrebno podajati tako, da jih bo prejemnik pravilno razumel.  
 
Kvaliteta podatkov je pomembna na vseh segmentih informacijskega sistema, vendar je 
področje PI še posebej občutljivo na slabe podatke. Slaba kvaliteta podatkov bo 
spodkopala integriteto dobrih orodij PI, ki ga uporablja izkušen analitik, medtem ko bodo 
slabo ali neizkušeni analitiki zagotavljali napačne podatke, po katerih se lahko sprejemajo 
odločitve s katastrofalnimi posledicami. 
 
Dobri poslovni analitiki z budnim očesom spremljajo podatke in že na prvi pogled vedo 
za napako in jo takoj pripišejo PI. Običajni ukrep je prenehanje uporabe sistema PI, 
zbiranje zanesljivih podatkov na svojem računalniku in obdelava le-teh na svoji osebni 
tabeli. Vse omenjeno zbija učinkovitost orodja in pohablja donosnost naložbe.  
 
Slabši poslovni analitiki, ki še nimajo smisla za številke, predstavljajo v primeru slabih 
podatkov še večjo težavo. Takšni analitiki bodo z orodjem PI in netočnimi podatki 
proizvajali netočne informacije, ki se kaj kmalu lahko znajdejo v procesu sprejemanja 
pomembnih poslovnih odločitev. Trenutni programski paketi in vnaprej pripravljeni 
sistemi omenjeno nevarnost le povečujejo. 
 
Transparentnost celotnega poslovnega sistema je dragocen in ustrezen cilj, ki ga je 
enostavno podati, vendar je zagotavljanje le-tega v realnosti težavno. Ključ je kvaliteta 
podatkov. Podatkovna skladišča že od nekdaj potrebujejo tesno sodelovanje z lastniki 
podatkov, preden lahko določijo skupno strukturo, v katero organizirajo podatke pred 
uporabo. Nedavna odkritja v profiliranju podatkov so naredila to nalogo bolj enostavno 
kot sicer, vendar poudarek še vedno raje ostaja na formatu in obliki podatkov kot pa na 
njihovi točnosti v smislu vsebine. Vsak lastnik podatkov je namreč za svoj oddelek 
prepričan, da so njegovi podatki zagotovo pravilni. Rezultat so hitro rastoče težave na 
področju zagotavljanja kvalitete podatkov. PI je še posebej občutljiva na slabo kvaliteto 
podatkov. Kompleksne poizvedbe, torej tiste, s katerimi lahko podjetja prihranijo velike 
vsote denarja, optimizirajo procese in drastično izboljšajo svoje proizvode ali storitve, ki 
imajo običajno še manjšo toleranco za slabo kvaliteto podatkov.  
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3. VLOGA PI IN DIS V POSLOVNEM SISTEMU 
 
3.1. Vloga PI v poslovnem sistemu 
 
Informacija je tudi način, kako se ljudje v poslu izražajo, predstavljajo, komunicirajo in 
delijo znanje z drugimi, da bi dosegli izvajanje aktivnosti za doseganje skupnih poslovnih 
ciljev. Skozi informacije o trgih, potrošnikih, konkurenci, notranjih operacijah in 
mešanici proizvodov in storitev, vodje in zaposleni ustvarjajo dodano vrednost 
(Marchand et al., 2000, str. 4). 
 
Hitrejše sprejemanje boljših odločitev pomeni izboljšanje dela procesa ali procesa v 
celoti, kar se kaže v manj slabih odločitvah in sprejemanju boljših odločitev. PI omogoča 
uporabnikom analizo podatkov z namenom razumevanja delovanja organizacije in 
posledic sprejetih odločitev (Jaklič, 2003, str. 7). 
 
Ugotavljamo, da tradicionalno načrtovanje zaradi svoje togosti v vse bolj turbulentnih 
časih ne daje ustreznih rezultatov, saj izhaja predvsem iz preteklih dogodkov. Uveljavlja 
se načrtovanje poslovne vizije organizacije, ki ob splošni strateški viziji, podani s strani 
vodstva, uveljavlja tudi konkurenčno vizijo organizacije. Medtem ko je splošna strateška 
vizija usmerjena v nova tržišča in ustrezne kapacitete, pa se konkurenčna vizija spopada s 
vsakodnevnimi sprotnimi problemi preživetja in razvoja organizacije v vse bolj 
konkurenčnem okolju in omogoča ter vzpodbuja pri tem neposredno sodelovanje vseh 
zaposlenih v organizaciji (Kovačič, 2002, str. 2). 
 
Odločitve sprejema tako vrhnje, srednje in nižje vodstvo na podlagi informacij, izkušenj, 
poslovnih načrtov in strategij (Možina, 1994, str. 9). Informacije so v sistemu PI dejstvo, 
ki ga s pridom, v obliki vnaprej pripravljenih poročil, uporablja najvišje vodstvo. Srednje 
vodstvo načeloma uporablja PI v smislu dinamičnih poročil in se le redko lotijo pravih 
analiz. Te običajno opravlja najnižje vodstvo in nudi ustrezno podporo vse do vrha. 
Prenos informacij je na ta način izredno hiter.  
 
Konkurenčno prednost je včasih težko ločiti od karakteristik določenih trgov in tistih, ki v 
njih tekmujejo. Kljub temu so komercialni pritiski na trgu veliki in organizacije morajo 
osvojiti podobne strategije, če želijo preživeti. Na takšnem trgu bo komercialna prednost 
odvisna od določanja ravnovesja med naslednjimi tremi faktorji (Harahan, [URL: 
www.dataquality.org.uk], 19.9.2005): 

• ceno in kvaliteto proizvoda oz. storitve, 
• stroški in prihodki proizvoda oz. storitve, 
• dobičkom, ki še vedno opravičuje konkurenčnost proizvoda oz. storitve.  

Pravilno zasnovan DIS nudi vse zgoraj naštete informacije, jih primerja, ocenjuje in 
nadzira. V preteklosti je takšen sistem v resnici predstavljal konkurenčno prednost. Danes 
je takšen sistem nuja in kdor ga nima, le s težavo nadzoruje poslovanje in se pravočasno 
odziva na potrebe trga.  
 
Temeljni cilj PI in DIS je zagotavljanje in omogočanje takšnih odločitev, ki v podjetju 
omogočajo nemoteno in učinkovito delovanje. Odločitve s PI temeljijo na dejanskih 
podatkih oz. informacijah in so tako zanesljivejše. Dejansko lahko PI opredelimo kot 
enega pomembnejših faktorjev pri zmanjšanju tveganja pri poslovnem odločanju. 
Sprejemanje odločitev je zanesljivejše, saj celotno podjetje končno lahko razpolaga z 
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enotnim virom podatkov. Odločitve se na tak način lahko sprejemajo hitreje, procesi se 
optimirajo laže, napake pa so transparentnejše.  

3.1.1. MOŽNOSTI UPORABE DIS V POSLOVNEM SISTEMU 
 
Podjetja razpolagajo z ogromnimi količinami podatkov. Podatki, ki jih vodstvo potrebuje 
pri odločitvah, ne prihajajo nujno iz operativnih sistemov, temveč od vsepovsod. Da bi 
bili transparentni, je potrebno podatke zbrati na enem mestu in temu je namenjeno 
podatkovno skladišče. Orodja za izkoriščanje podatkovnih skladišč omogočajo vse vrste 
manipulacije podatkov: 

• primerjave, 
• analize, 
• ad-hoc poročila, 
• distribucija, 
• podatkovno rudarjenje. 

 
PI predstavlja novo tehnologijo in metodologijo pri upravljanju z vse večjo količino 
podatkov, upoštevajoč rast in potrebo po fleksibilnosti poslovanja. Upravljanje velike in 
hitro rastoče količine podatkov je postalo običajno in preprosto, uporabniki se zato lahko 
posvetijo kvaliteti informacij. PI združuje kombinacijo najboljšega z različnih pristopov, 
hiter razvoj, sovpadanje s celoto, hranjenje zgodovine in razbremenitev operativnih 
sistemov. Nadzor dostopanja do poročil z orodjem PI je prikazan v prilogi 2. 
 
Podatkovna skladišča omogočajo izboljšanje procesov poročanja in analiz po načelu 
ceneje, enostavneje in hitreje. Upravljanje z meta podatki v podatkovnem skladišču je s 
sodobnimi orodji dokaj preprosto, običajno za to v celoti poskrbijo orodja PI. Upravljanje 
s podatki postane cenovno bolj ugodno. Izraba strojne opreme je bistveno boljša, saj sta 
operativni nivo in nivo podatkovnih skladišč ločena. Preverjene in metodološko 
utemeljene finančne projekcije in izračuni donosnosti naložbe so na voljo, vendar je še 
vedno kar nekaj pozitivnih dejavnikov, ki jih ni moč finančno opredeliti.  
 
Podatkovne tržnice po drugi strani nudijo zelo hiter odziv na potrebe uporabnikov, hitro 
uvajanje rešitev, fleksibilnost, močno analitiko, neodvisnost od podatkovnih skladišč, 
potrjene in preverjene poslovne definicije, konsistentne odgovore in manj vzdrževanja. 
 
Vse zgoraj našteto je nujno vir podatkov za izdelavo DIS v velikem poslovnem sistemu. 
Podatkovno skladišče je bilo oblikovano prav z namenom, da bo zagotavljalo podatke za 
poročila, ki so temeljni del DIS. Na začetku je bilo poročila moč zgolj pregledovati. 
Sodoben DIS preko novih orodij PI poleg pregledovanja omogoča še vrtenje, vrtanje, 
primerjanje in več načinov distribucije podatkov in informacij.  

3.1.1.1 Oblikovanje poslovnih ciljev 
 
Vodenje pobud informacijske tehnologije (IT) mora biti ciljno usmerjeno in odgovorno, 
pritegniti mora vse zadevne zaposlene. IT strategija mora biti usklajena s poslovno 
strategijo, IT organizacijska struktura primerna naravi dela zaposlenih na področju 
informacijske tehnologije in uporabnikov IT storitev, IT sistemi, kot so npr. sistemi 
merjenja uspešnosti in nagrajevanja IT strokovnjakov, pa prilagojeni IT strategiji in 
motivaciji IT izvajalcev (Rejc, 2005, str. 12).  
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Merljivost ciljev je možno zagotoviti s spremljanjem procesa poslovanja, za kar je 
običajno zadolžen oddelek kontrolinga ali pa kak drug oddelek. Ta celotno poslovanje, 
trende in finančno perspektivo lahko spremlja preko analitičnih orodij in DIS. Slednji se 
uporablja za nadzor na najvišjem vodstvenem nivoju. Podrobnosti in analize, če se po tem 
pojavi potreba, omogočajo orodja za poročanje s svojimi funkcionalnostmi.  
 
Cilji uprave morajo biti točno opredeljeni in transparentni zato, da bi znalo srednje 
vodstvo zagotoviti ustrezne predloge in cilje na svojem nivoju.  

3.1.1.2 Priprava poslovne strategije in strategije uvajanja DIS 
 
Raziskava več desetih primerov odstavljenih glavnih direktorjev je pokazala, da v večini 
primerov, po ocenah 70%, dejanski problem ni bila slaba strategija, temveč izvajanje le-te 
(Charan in Colvin, 1999, str. 68).  
 
Strategija mora biti izvajana dosledno, da bi bili doseženi kar najboljši rezultati. Dosledno 
izvajanje je možno le, če so na voljo ustrezne infomacije in te v veliki meri lahko 
zagotavlja DIS. Uvajanje strategije se nanaša na vse organizacijske aktivnosti, ki 
sodelujejo pri sprejetju, upravljanju in rutinizaciji. Za uvajanje informacijske tehnologije 
ni univerzalne rešitve, obstajajo samo primerne za različne situacije. Nekatere izmed 
strategij za uvajanje informacijske tehnologije so naslednje (Eason, 1988, str. 164): 
1. Strategija nenadne spremembe (The Big Bang) 
Pri tej strategiji začne informacijski sistem delovati na točno določen datum, zato zahteva 
ta strategija natančno planiranje. Do datuma začetka delovanja je potrebno sistem testirati 
in naložiti s podatki, ugotoviti organizacijske spremembe in usposobiti uporabnike. 
Nevarnost pri tej strategiji je, da bodo uporabniki delali napake, ker bodo nepripravljeni. 
Ljudje se sprememb tudi bojijo. Izkazalo se je, da je ta strategija neučinkovita, zato mora 
zanjo obstajati res močan razlog. 
2. Vzporedno uvajanje (Parallel Running) 
Pri tej strategiji deluje nov sistem vzporedno s starim, dokler se ne izkaže, da je novi 
sistem zanesljiv in so uporabniki zadovoljni z njegovim delovanjem. Pri tej strategiji je 
bistveno planirati delovanje sistema skupaj z uporabniki zato, da razumejo pomen za 
vzporedno delovanje sistema, kajti v nasprotnem primeru lahko razumejo sistem kot 
potrato časa in zato še naprej uporabljajo obstoječe postopke.  
3. Fazno uvajanje (Phased Introduction) 
To je zelo pogosta strategija uvajanja informacijskih sistemov, pri kateri uvedemo sistem 
počasi, v določenem časovnem obdobju. Poteka lahko na tak način, da uvedemo nekatere 
funkcije sistema pred drugimi ali pa nekatere uporabnike vpeljemo v sistem pred drugimi. 
Prednost te strategije za tehnično osebje je, da se lahko osredotočijo samo na del sistema 
ali samo na nekatere uporabnike in lahko zato pravilneje razporedijo sredstva. 
Uporabnikom ta strategija omogoča, da se s spremembo spopadajo po malem, kar naredi 
spremembo bolj vodljivo. Pri tej strategiji je bistvenega pomena zaporedje uvajanja 
sistema. Uporabniki bi morali prejeti storitve, ki so zanje pomembne že v zgodnji fazi 
uvajanja, da bi dobili o sistemu pozitivno izkušnjo in izhajali iz nje pri nadaljnji uporabi 
sistema. 
4. Testno uvajanje na določenih mestih (Trials and Dissemination) 
Cilj te strategije uvajanja informacijskega sistema je testiranje sistema, zato sistem 
najprej uvedemo v enem oddelku. Pri tej strategiji se lahko pojavita dva problema. 
Možno je, da sistem, ki je primeren za uporabo v enem oddelku, ni primeren za uporabo v 
drugem oddelku. Možno je tudi, da kažejo udeleženci poskusne skupine pozitiven odziv 
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zaradi njihove vključenosti v poskus, medtem ko se druge skupine, ki niso posebej 
obravnavane, negativno odzivajo. 
5. Postopno uvajanje (Incremental Evolution) 
Cilj te strategije je ustvariti aplikacije, ki so narejene po meri uporabnika ali skupin 
uporabnikov in ki se razvijajo, ko se uporabniki učijo izkoriščati tehnologijo in bolje 
razumeti, kako jim lahko služi. Ta strategija se uporablja pri strokovnih ali vodstvenih 
skupinah uporabnikov, ki sistem zavrnejo, če ne ustreza njihovim potrebam. 
 

Slika 4: Strategije uvajanja IT 

 
Vir: Eason, 1988, str. 159 

 
Slika 4 prikazuje prilagajanje uporabnikov glede na tip strategije uvajanja PI. Bolj groba 
je strategija uvajanja PI, npr. strategija nenadne spremembe, težje je prilagajanje 
uporabnika. Uporabnik takšno uvajanje občuti kot revolucijo. Če je strategija uvajanja PI 
mehkejše oblike, npr. postopno uvajanje spremembe, uporabnik sprejema spremembo 
lažje in jo čuti kot evolucijo. V praksi se je najbolje prilagoditi in izbrati tisto strategijo 
uvajanja oz. prenove DIS, za katero menimo, da se bo najbolje obnesla glede na 
uporabnike.  
 

3.1.2. PREDNOSTI PI V POSLOVNEM SISTEMU 
 
Koristi, ki jih pridobimo z izgradnjo rešitve PI, so odvisne od učinkovitosti delovanja 
infrastrukture, podpore in uporabe poslovnih uporabnikov ter zmožnosti poslovno 
uporabnega prikaza surovih podatkov (Robinson, [URL: 
http://www.dmreview.com/article_sub.cfm?articleId=5211], 21.5.2006.). Podrobneje so 
spodaj naštete prednosti, opredeljene v prilogi 14: 

• poenotenje virov podatkov za transparentnejše odločanje, 
• neomejene možnosti distribucije in oblike podatkov, 
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• struktura poslovnih informacij in prilagajanje le-teh uporabniku, 
• odločanje na podlagi dejstev, 
• pravice za dostop do informacij, 
• dostop do elementarnih podatkov ali vrtanje, 
• dostop do informacij v realnem času, 
• okolje, ki je prijazno in razumljivo poslovnemu uporabniku, 
• združevanje informacij v en vir in zgodovinski podatki. 

3.1.3. SLABOSTI PI V POSLOVNEM SISTEMU 
 
Slabosti, ki spremljajo PI in jih poizkušamo v največji meri odpravljati (Robinson, 
[URL:http://www.dmreview.com/article_sub.cfm?articleId=5211], 21.5.2006.). 
Podrobneje so spodaj naštete slabosti, opredeljene v prilogi 15: 

• obilica podatkov, ki neposredno ne vplivajo na poslovanje, 
• nezanesljivost sistema, 
• nefleksibilnost, 
• zapleteno vzdrževanje, 
• PI neposredno vpliva na oblikovanje poslovnih procesov, 
• ogromne količine podatkov, 
• struktura še vedno zapletena za razumevanje. 

 
3.2. Vloga organizacijskih in drugih dejavnikov pri prenovi DIS  
 
Vpeljava IT oz. informacijskega sistema v podjetje še ne zagotavlja njegove uspešne 
uporabe. V praksi se je izkazalo, da je veliko velikih informacijskih sistemov neuspešnih. 
Za neuspešen pojmujemo informacijski sistem, ki se niti približno ne uporablja na način, 
kot je bilo načrtovano, ali se sploh ne uporablja. Nekateri izmed dejavnikov, ki vplivajo 
na uspešnost uvajanja in uporabe informacijskega sistema oz. IT so: vodstvo, strategija 
uvajanja IT, sodelovanje uporabnikov, vodenje in načrtovanje uvajanja IT, tehnični 
dejavniki, izobraževanje, organizacijska kultura, odnos do informacij in informacijska 
kultura (Tič, 2004, str. 25). 
 
Vzroki za temeljito prenovo poslovnih procesov se lahko nahajajo zunaj ali pa znotraj 
podjetja. Glavni zunanji vzrok je prav gotovo v izgubi konkurenčnega položaja na trgu. 
Konkurenca zahteva vedno nižje stroške, s tem pa posredno prenovo DIS, ki bo podjetju 
omogočila prikaz vrzeli in znižanje lastnih stroškov. Stranke imajo čedalje večji vpliv pri 
nastajanju izdelka oz. vrsti storitve. S tem posredno vplivajo na oblikovanje DIS. 
Delničarji vse bolj prehajajo na merljive kazalce uspešnosti podjetja, ki jim omogočajo, 
da zelo hitro zaznajo morebitno ogroženost njihovega vloženega kapitala. Tako prihajajo 
zahteve po novih konceptih poslovanja, inovacijah in izboljšavah tudi s strani lastnikov 
kapitala. Potrebe po temeljiti prenovi DIS pa nastajajo tudi znotraj podjetja. Tako na 
prenovo poleg zunanjih vplivajo tudi notranji dejavniki: vodenje (odločilen je odnos 
vodilnih do prenove), poslovni procesi, ljudje in znanje, partnerstva, politika, strategija 
(Debelak, 2002, str. 12). 
 
Podjetje s prenovo poslovnih procesov želi doseči številne spremembe, ki bodo 
omogočale izboljšanje učinkovitosti in uspešnosti poslovanja. Globalni cilji prenove 
poslovanja so (Kovačič, 1998, str. 127):  

• poenostavitev poslovnih postopkov z odpravo nepotrebnih dejavnosti; 
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• skrajšanje poslovnega cikla oz. vseh procesov, dvig odgovornosti zaposlenih, 
znižanje stroškov; 

• dvig dodane vrednosti (dvig kakovosti izdelkov in storitev); 
• dvig zanesljivosti in doslednosti izvajanja; 
• tesnejše in neposredno povezovanje z dobavitelji; 
• usmerjanje v lastne ključne zmožnosti. 

 
Vsi ti cilji so, gledano v celoti, povezani z dvigom uspešnosti podjetja, kar pa je mogoče 
le z njegovo konkurenčnostjo na trgu. Zato je, poleg vidika optimalnega izvajanja 
poslovnih procesov (cenovno in časovno minimalna izraba poslovnih virov), treba slediti 
tudi globalnim ciljem pri njihovem načrtovanju in izvajanju, ki smo si jih zastavili v 
okviru strateškega informacijskega sistema. 
 
Prenova DIS pomeni proces optimizacije in celovitega obvladovanja podatkovnih 
procesov, izobraževanje ter motiviranje kadrov, prilagajanje organizacijske strukture, 
načinov poslovanja in dvig poslovne kulture organizacije. Zaposlenim omogoči boljše in 
lažje razumevanje poslovanja. Prenova DIS spada poleg inovacij in poslovnih procesov 
med najpomembnejše projekte v stalnem prizadevanju podjetja, kako delati prave stvari 
na pravi način.  
 
Projekt prenove pomeni temeljit, korenit in dramatičen proces, ki se zgodi v podjetju. 
Takšni procesi so s stališča vodstva vedno kritični in tvegani, zato se vodstvo za takšen 
korak toliko teže odloči. Najvišje vodstvo mora biti gonilna sila prenove, v nasprotnem 
primeru je ob njihovi nedosledni podpori verjetnost uspeha prenove minimalna. 
Neusklajenost načrta in izvajanja prenove DIS-a je naslednji potencialni vzrok za 
neuspeh. Učinkovito upravljanje sprememb je prav tako ključni dejavnik uspeha prenove. 
V kolikor ne uspemo na prihajajoče spremembe pripraviti vseh vpletenih v poslovni 
proces, potem je uspeh prenove DIS zelo malo verjeten. Ostali razlogi za neuspešno 
prenovo so še pomanjkanje poslovnega znanja, neustrezen vpliv informatikov in 
uporabnikov v podjetju, zlasti na strateški ravni, pomanjkanje informacijskega znanja, 
neprimerno velika vlaganja v strojno in komunikacijsko opremo namesto v ljudi in 
izobraževanje. Posebej moram poudariti, da prenova DIS v kontekstu prenove poslovnih 
procesov še ne pomeni prav veliko. Tudi prenova DIS pomeni proces, v katerem morajo 
aktivno sodelovati vsi vpleteni v procesu prenove sistema. 

3.2.1. VLOGA VODSTVA PRI PROCESU PRENOVE DIS 
 
Vodstvo in njegova pripravljenost, da se podjetje dejavno vključi v nov način dela, v 
največji meri vpliva na uspešnost uvajanja novih informacijskih tehnologij. Pomembno 
je, da znajo vodilni delavci procesu vpeljave informacijske tehnologije utirati pot z jasno 
demonstracijo prednosti, ki jih prinaša. To lahko storijo, na primer, s pripravo 
predstavitev prednosti IT (dostop do poslovnih informacij, uporaba elektronske pošte ...) 
ali z objavljanjem člankov o koristih IT v internem glasilu. Vodstvo bo določene 
informacijske rešitve podprlo, če bo jasna koristnost določene rešitve glede na celotno 
strategijo (Gričar v Možina, 1994, str. 726). 
 
PI lahko razumemo tudi kot nov pristop pri sprejemanju racionalnih odločitev vodstva. 
Koncept PI temelji na:  

• iskanju bistvenih in merljivih podatkov o poslovanju, 
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• uporabi referenčnih metod in tehnologij za analiziranje podatkov, 
• izvajanju poslovnih simulacij in kaj-če analiz, 
• razumevanju subjektivne presoje odločevalcev. 

 
Vse bolj se torej uveljavlja odločanje na podlagi relevantnih dejstev in informacij. Vse 
manj se odločevalci zanašajo na trenutni navdih, ki ni podkrepljen z vsemi bistvenimi 
dejavniki, ki so potrebni za sprejemanje racionalnih odločitev. Tehnologija PI je na voljo, 
je relativno poceni in deluje (Gunderloy, 2001, str. 3).  

3.2.1.1 Odnos vodstva do informacij 
 
Vodje uporabljajo DIS na dva načina, in sicer za pregledovanje podatkov in za iskanje 
odgovorov na dobro znana in definirana vprašanja. Študija omenjene avtorice kaže, da 
prav pregledovanje podatkov spodbuja kreativnost in vodi k učinkovitejšemu poslovanju 
podjetja (Vandenbosch, 1997, str.81).  
 
Da bi pridobili informacijo ali naredili spremembo v DIS, je nujno potrebno poznati 
strukturo in shemo podatkov, ki jih želimo prikazati na poročilu. Nekateri podatki so med 
seboj povezljivi in jih uporabniki zgolj nanizajo na poročilo, ustrezno omejijo in 
prikažejo v poročilu. Drugi podatki iz takšnih ali drugačnih razlogov niso povezani in 
potrebno je pripraviti ustrezne prevajalne šifrante, ali jih celo naknadno pripeljati v 
podatkovno skladišče.  
 
Običajno je, da najvišje vodstvo slabo ali celo ne pozna strukture podatkov. Oni 
predstavljajo tisto skupino uporabnikov, ki podaja zahteve. Vedo, kaj in katere podatke 
potrebujejo pri svojem delu, ne vedo pa, kako jih dobiti. Zato svoje zahteve običajno 
naslavljajo na podrejene. 
 
Srednje vodstvo je tisto, ki podatkovno strukturo pozna srednje dobro in je sposobno 
pripravljati nekatera poročila glede na zahteve od zgoraj. Vendar se zahteve spet 
prenesejo na nižji nivo.  
 
Najnižje vodstvo, ki popolnoma pozna in obvladuje poslovanje svojega oddelka, je 
običajno dobro seznanjeno s strukturo podatkov. To so uporabniki, ki so ključni in znajo 
pripraviti podatke, ki jih želi srednje ali najvišje vodstvo. Razumejo se na komunikacijo z 
informatiko in zagotavljanjem novih podatkov v podatkovnem skladišču in DIS. Ti 
uporabniki so usmerjeni ozko in le na svoje področje.  
 
Slika 5: Poznavanje strukture podatkov pada z vzpenjanjem po vodstveni hierarhiji  

 
Prirejeno po: Rozman,Kovač, 1993, str.22 
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DIS omogoča vodstvu, da informacije vidi širše in v kontekstu uspešnega poslovanja. Pri 
velikih organizacijah je podatkovno skladišče stičišče različnih informacijskih sistemov 
in zagotavlja nek sumarni oz. generalni pregled nad poslovanjem v obliki DIS.  
 
DIS zagotavlja informacije in povečuje produktivnost. Informacije zagotavlja na nivoju 
celotne organizacije vsem, ki potrebujejo razumevanje ciljev podjetja in sodelujejo v 
doseganju le-teh. Vodstvo je namreč tisto, ki podatke zahteva in potrebuje in se mora 
odločiti za DIS. 

3.2.2. ORGANIZACIJSKA KULTURA 
 
Organizacijska kultura, ki jo lahko definiramo kot način skupnega mišljenja in delovanja 
med člani organizacije, je po eni strani močna sila, ki omejuje konflikte in krepi skupno 
razumevanje, sporazumevanje o postopkih in skupno delovanje, po drugi strani pa močno 
ovira spremembe v organizaciji, posebej tehnološke. Nekateri trdijo, da IT spreminjajo 
strukture in kulture organizacij v tej smeri, da se informacija širi vertikalno in 
horizontalno, da postaja bolj prodorna in demokratična, vendar v praksi ni dokazov za to 
(Davenport, 1997, str. 181). 
 
Pomembna naloga vodstva je tudi oblikovanje organizacijske kulture, ki jo ustvarja s 
svojimi nazori, usmeritvami in strategijo. Poleg tega ima vodstvo podjetja na voljo vrsto 
mehanizmov, s katerimi neposredno oblikuje proces spreminjanja ali ohranjanja 
organizacijske kulture (Rozman, 1993, str. 170). 
 
Pri procesu uvajanja DIS ima pomembno vlogo analitik, ki ima pri procesu uvajanja 
vlogo posredovalca spremembe (change agent). Analitik ne razvija samo tehničnih 
rešitev, temveč tudi ponovno definira medsebojne odnose, delovne aktivnosti in razmerja 
moči različnih organizacijskih skupin. Odgovoren je za to, da bodo spremembe, ki bodo 
nastale z vpeljavo sistema, sprejele vse vpletene strani. Analitik komunicira z uporabniki, 
posreduje med skupinami z različnimi interesi in zagotavlja, da se organizacija optimalno 
prilagodi spremembam (Laudon, 1996, str. 530). 
 
Na splošno so organizacijske kulture veliko bolj močne kot informacijska tehnologija. V 
praksi se je izkazalo, da organizacijske spremembe vodijo v spremembe informacijske 
tehnologije in ne obratno. To dejstvo velja upoštevati tudi pri prenovi DIS, kjer gre za 
novo tehnologijo, novo metodologijo, nov način razmišljanja in nenazadnje novo 
organizacijsko kulturo, usmerjeno v iskanje oz. proizvajanje kvalitetnih in uporabnih 
informacij.  

3.2.3. INFORMACIJSKA KULTURA  
 
Informacijska kultura je vzorec vedenj, ki izražajo usmerjenost organizacije glede 
informacij. Izvira iz individualnih in organizacijskih vrednot in vedenj, ki se nanašajo na 
ravnanje z informacijami. Informacijska kultura je lahko odprta ali zaprta, usmerjena je 
lahko na notranje ali na zunanje okolje, lahko je usmerjena h kontroli ali k spodbujanju – 
neposrednemu komuniciranju, telefoniranju, telekonferenci. Na informacijske tehnologije 
lahko gledamo tudi kot na predmete, ki odsevajo socialne vrednote in norme. Če norme 
spodbujajo odprt tok informacij, se pričakuje, da bodo uporabniki uporabili tehnologijo, 
da bodo ravnali v skladu z normami. Pričakujemo lahko tudi, da bodo odprte in vitalne 
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informacijske kulture spodbujale uporabo sodelovalnih informacijskih tehnologij, pri 
čemer pojem odprta opisuje stopnjo, do katere lahko dobijo zaposleni dostop do 
informacij brez kakršnekoli omejitve s strani organizacije. Pojem vitalna informacijska 
kultura pa se nanaša na pomanjkanje formalnih struktur in ukazov za posredovanje 
informacij (Jarvenpaa, 2000, str. 134). 
 
Raziskave o informacijski kulturi so pokazale naslednje (Davenport, 1997, str. 84): 
1. Okolja, ki so bolj odprta za informacije, imajo višji nivo raziskovalne produktivnosti. 
2. Med spodbujanjem uporabe znanstvenih in tehničnih informacij ter delovanjem 
podjetja obstaja pozitiven odnos. 
3. Pridobivanje in posredovanje informacij je povezano z višjo inovacijsko in znanstveno 
produktivnostjo. 
 
Te tri oblike odnosa do informacij izboljšujejo informacijsko okolje podjetja: izmenjava 
informacij, ravnanje s presežkom informacij in ravnanje z večpomenskimi informacijami 
(Davenport, 1997, str. 84). 
 
Izmenjava informacij (information sharing) je prostovoljno dejanje, pri katerem da 
imetnik informacije le-to na razpolago tudi drugim. Izmenjavo informacij je potrebno 
razlikovati od poročanja, ki je neprostovoljna izmenjava informacij, in poteka rutinsko. 
Vedno več vodij meni, da je posredovanje informacij zaželeno vedenje, ki pripomore k 
uspešnosti poslovanja podjetja, vendar takega vedenja ni enostavno spodbuditi. Če 
hočemo spodbuditi izmenjavo informacij, je potrebno med drugim tako vedenje 
nagrajevati. Izmenjava informacij bi morala biti večja tudi v primeru, ko značilnosti 
tehnologije (uporabniku prijazni sistemi) zmanjšujejo psihološke stroške posredovanja. 
Bolj, ko je delo zaposlenega odvisno od dela drugih, bolj je poudarjena potreba po 
koristoljubju in vzajemnih odnosih in zato oseba raje izmenjuje informacije. Tisti, ki 
izmenjuje informacije, se zaradi tega počuti potreben, zaželjen in cenjen, kar ga motivira 
za izmenjavo informacij (Jarvenpaa, 2000, str. 135). 
 
Za vsak proces spremembe je bistven razvoj meril zaželjenega vedenja. Za pospeševanje 
pravega vedenja in zaviranje napačnega je treba uporabiti primerne nagrade in kontrole. 
Vodje na vseh nivojih morajo nagrade in sankcije dosledno izvrševati. Dobro je 
legalizirati vlogo, kot je, na primer, dostavljalec informacij. Če hočemo, da so sankcije in 
nagrade učinkovite, morajo biti opažene in celo institucionalizirane. Obstajata najmanj 
dva načina, kako lahko podjetja učinkovito usmerjajo vedenje posameznikov. Zaposlene 
v podjetjih se lahko opremi z navodili in orodji, ki jim pomagajo bolj učinkovito zgraditi 
njihovo osebno informacijsko okolje. Vodstvo lahko tudi identificira posameznike znotraj 
organizacije, pri katerih želijo vplivati na njihov odnos do informacij. To so lahko višji 
vodje ali posebno aktivni uporabniki, dobavitelji ali posredniki informacij na kateremkoli 
nivoju v organizaciji. Najbolj praktično pa je začeti z upravljanjem odnosa zaposlenih do 
informacij na majhni skupini. Taktike za učinkovito upravljanje odnosa zaposlenih do 
informacij so naslednje (Davenport, 1997, str. 104): 

1. Sporočite, da je informacija dragocenost. 
2. Pojasnite informacijsko strategijo organizacije in njene cilje. 
3. Določite potrebne sposobnosti za ravnanje z informacijami. 
4. Osredotočite se na upravljanje specifičnih oblik informacij. 
5. Določite, kdo je odgovoren za odnos zaposlenih do informacij; to naj bo del 

organizacijske strukture. 
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6. Ustvarite odbor, na katerega bodo zaposleni naslavljali stvari v zvezi z odnosom 
do informacij. 

7. Izobrazite zaposlene o stvareh, ki se nanašajo na odnos zaposlenih do informacij. 
 
Kljub upoštevanju zgoraj navedenega in odpravljanju vrzeli s področja informacijske 
kulture, prenova DIS nikakor ne poteka brez zapletov. Vendar je poznavanje področja 
informacijske kulture ključno pri odpravljanju težav med uvajanjem ali prenovo DIS. 
Projekt uvajanja ali prenove mora torej poudarjati komponento informacijske kulture in 
vse udeležene spodbujati k razvoju le-te. 
 

3.2.4. VLOGA UPORABNIKOV V SISTEMU PI 
 
Uporabniki transakcijskega oz. operativnega sistema obračajo kolesa organizacije: 
pobirajo naročila, beležijo pritožbe, vpisujejo nove stranke ipd. Ti uporabniki skoraj 
vedno upravljajo z zapisi na zaporeden način, torej enega za drugim. Ponavljajoče 
opravljajo eno in isto nalogo vedno znova (Inmon, 2002, str. 3). 
 
Po drugi strani pa uporabniki podatkovnega skladišča opazujejo, kako se kolesa 
organizacije vrtijo. Preštevajo naročila, jih primerjajo s prejšnjim tednom, sprašujejo, 
čemu so vpisali nove stranke in od kod največ pritožb. Ti uporabniki skoraj nikoli nimajo 
opravka samo z enim zapisom. Obratno, njihovo vprašanje zahteva preiskavo in 
združevanje tisoč in tisoč zapisov v nek kompakten skupek odgovorov. Da je stvar še bolj 
zapletena, se vprašanja stalno menjajo in zgodba ponavlja znova in znova (Inmon, 2002, 
str. 3). 
 
DIS črpa podatke iz podatkovnega skladišča in drugih virov. Skrbniki podatkov v 
podatkovnih skladiščih ali uporabniki analitičnega informacijskega sistema so tisti, ki 
skrbijo za kvaliteto podatkov. Podatke pregledujejo, nadzorujejo, jih predstavljajo 
najvišjemu vodstvu in poznajo shemo podatkov. 
 
DIS se stalno spreminjajo, dopolnjujejo in izpopolnjujejo. Kvaliteta vodenja ni odvisna 
zgolj od kakovosti informacij, temveč od kreativnosti uporabnika informacij.  

3.2.4.1 Vpletenost uporabnikov v proces prenove DIS 
 
Proces prenove DIS je potreben izključno zaradi zadovoljevanja potreb uporabnikov 
informacij. Običajno so to vsi segmenti vodstva in so vzrok za obstoj DIS. Zato je 
njihova vpletenost v proces prenove DIS nujna.  
 
Vpletenost pri prenovi DIS je še posebej intenzivna na področju zbiranja in 
opredeljevanja potreb uporabnikov, pri modeliranju podatkov, temeljitem testiranju 
prenovljenega in končno pri uporabi sistema (Kimball, 1998, str. 5).  
 
Zbiranje in opredeljevanje potreb 
 Proces prenove je zelo podoben sami izgradnji sistema PI z DIS s to razliko, da je 
najtežji del večinoma opravljen. To je zbiranje potreb uporabnikov. Kljub temu je 
prenova DIS priložnost, da se opravi revizija potreb glede na potrebe v poslovanju. Z njo 
določimo, kaj je odveč in česa v sistemu ne potrebujemo. Ustrezna revizija pokaže, kaj še 
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manjka in kaj je potrebno ali smiselno dodati, da bi bil DIS kar najbolj uporaben in bi 
lahko resnično služil svojemu namenu. 
 
Modeliranje podatkov 
Uporabniki pri modeliranju podatkov ne sodelujejo tako intenzivno kot pri zbiranju in 
opredeljevanju potreb. Vendar so tudi to pot vključeni z namenom povezovanja 
podatkov, tolmačenja in upoštevanja poslovnih pravil pri modeliranju in za vsebinsko 
razlago. V tej fazi lahko strukturo podatkov poimenujemo z logičnimi in vsebinsko 
veljavnimi imeni, ki so uporabnikom znana. V procesu modeliranja je nujno zbirati in 
upoštevati mnenje uporabnikov.  
 
Temeljito testiranje prenovljenega DIS 
V tej fazi so uporabniki najbolj intenzivno vključeni. Potrditi morajo ustreznost vseh 
prenovljenih modulov. Preveriti morajo podatke in zagotavljati njihovo ustreznost. 
Običajno testiranje poteka na podlagi primerjav z viri podatkov oz. s starim sistemom. 
Temeljitost testiranja je potrebna zaradi tega, ker je naknadno popravljanje dolgotrajno, 
zamudno in običajno stroškovno zelo neugodno.  
 
Uporaba sistema in vzdrževanje 
Šele ko uporabniki začnejo zaradi poslovnih potreb uporabljati sistem, se pravo testiranje 
in zbiranje potreb v resnici začne. Izkušnje kažejo, da se kljub temeljiti pripravi na 
projekt, ki je opredeljen po na dolgoletnih izkušnjah temelječi metodologiji, v zadnji fazi 
testiranja pokažejo potrebe in zahteve po spremembah obstoječih podatkovnih struktur ali 
celo novih. Celotni cikel od zbiranja potreb, modeliranja podatkov, postavljanja 
arhitekture podatkovnih skladišč in ponovnega testiranja se vedno ponavlja v fazi 
vzdrževanja.Krajši opis delovnih nalog administratorja DIS v Iskraemecu d.d. je 
predstavljen v prilogi 13.  

3.2.4.2 Vloga in opredelitev ključnih uporabnikov 
 
Ljudje igrajo v sistemu PI ključno vlogo. Z razumevanjem te vloge imajo organizacije 
večje možnosti uporabe in izkoristka PI. Lahko trdimo, da je tehnologija s PI 
zagotovljena. Ne smemo pa pozabiti na dejstvo, da na koncu odločitve še vedno sprejema 
človek, ki vse prepogosto deluje subjektivno in instinktivno. Odločanje bi moralo biti v 
domeni tistih, ki stvari poznajo, se nanje razumejo, posedujejo ustrezno znanje in znajo 
pri odločitvah upoštevati tudi zunanje faktorje. Sprememb ne moremo obvladovati tako, 
da bi zmanjšali njihovo hitrost, temveč tako, da se naučimo hitreje reševati probleme, ki 
jih prinašajo (Adizes, 1996, str.112). 
 
Uporabniki se sprememb bojijo, bolj blizu so jim utečena in rutinska dela, skozi katera 
gledajo poslovanje. Večkrat jih je težko razumeti, saj ne vidijo, kako se stvari 
spreminjajo. PI uporabnikom prinaša hitre, točne in ažurne informacije.  
 
Ključni uporabniki so tisti, ki podajajo zahteve, kreirajo bolj ali manj zahtevna poročila, 
izvajajo analize in ne nazadnje neposredno sodelujejo pri oblikovanju DIS.  
 
Vloga ključnih uporabnikov je, da razumejo delovanje sistema PI predvsem z 
vsebinskega vidika, razumejo informacije, ki jim jih nudi, skrbijo za njihovo ustreznost in 
so v pomoč tistim, ki jim je področje PI tuje, a vseeno potrebujejo informacije iz sistema. 
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Ključni uporabniki morajo poznati podatkovno strukturo v PI in vedeti, kako se pride do 
informaije v DIS. 
  
Ključne uporabnike je smiselno umestiti v poslovni sistem tako, da lahko pokrivajo svoje 
področje. Tako mora imeti ključni uporabnik, npr. s področja financ: vsebinsko znanje o 
financah, tehnologiji PI v splošnem pogledu, o orodju in možnostih, ki mu jih nudi, in ne 
nazadnje, znanje o delu z ljudmi.  
 
Takšen uporabnik je v prvi vrsti poslovnež, ki pozna svoje področje, šele nato tehnolog. 
Da bi zagotavljal ustrezno vsebino za DIS, mora poznati še osnove podatkovnih skladišč 
in modeliranja podatkov v tem okolju. Takšne ljudi je zelo težko zagotoviti. Težave se 
običajno pojavijo že pri dejstvu, da dober poslovnež običajno ni dober tehnolog, ali pa ga 
to področje vsaj ne zanima. Takšni ljudje hkrati nimajo časa za tehnologijo, zato je 
smiselno, da je rokovanje z orodjem kar se le da enostavno in razumljivo, podatki pa 
pravilni. Izkušnje kažejo, da samo šolanje ni dovolj, in da ljudje najraje uporabljajo 
ustaljene poti za pridobivanje podatkov, torej celo iz transakcijskega nivoja, pa čeprav 
celotno poslovanje zaradi poizvedbe na operativnem nivoju za nekaj časa zastane.  
 
Ključni uporabnik je torej analitik, ki s pomočjo orodja sodeluje pri izboljšanju procesa 
poslovanja, izvaja zahtevnejše analize, kreira mere, celo atribute, zahtevnejša poročila in 
jih predstavlja navzgor. Je tista oseba, ki skrbi za interpretacijo vsebine, pozna strukturo 
podatkov in predvsem skrbi za kvaliteto le-teh.  

3.2.5. IZOBRAŽEVANJE UPORABNIKOV PI 
 
Če hočemo, da začnejo uporabniki uporabljati podatkovno skladišče, jih moramo za to 
prej usposobiti. Uporabniki morajo dobiti specifična znanja o podatkovnem skladišču. 
Izobraževanje naj vsebuje uvod v podatkovna skladišča, namen in cilj podatkovnega 
skladišča, dostop do podatkovnih skladišč in način uporabe orodja oziroma aplikacije, ki 
jih bo uporabljal uporabnik za dostop do skladišča. Pokazati moramo možne vrste analiz, 
zmožnosti in omejitve skladišča, navigacijske poti v aplikaciji itd (Kastelic, 1997, str 20). 
 
Zaradi razmer na tehnološkem področju morajo podjetja storiti korak naprej tudi na 
področju odločanja. Odločajo se za nova sodobnejša orodja za poročanje, ki lahko celo 
nadomeščajo obstoječa in zastarela. Nova orodja so tehnološko izredno dovršena in 
krepko pripomorejo k razvoju področja DIS v podjetjih. Ključni uporabniki običajno prvi 
osvojijo novo orodje. Zato je morda smiselno pripraviti usposabljanje po posameznih 
vsebinskih področjih, ki je po potrebi nadgrajeno z individualnim izobraževanjem.  
 
Namen usposabljanja je pripraviti uporabnike za kar najbolj samostojno delo z orodji za 
poročanje in odtod testiranje podatkov v smislu ustreznega primerjanja z obstoječimi 
informacijami. Z omenjeno metodo dosežemo, da uporabniki odkrijejo kakšne so napake 
in ugotovijo pomanjkljivosti novih podatkovnih modelov. Te je treba odpraviti v kar 
najkrajšem času, da DIS ne izgubi kredibilnosti.  
 
Ko skušamo uvesti sistem v organizacijo in uvesti uporabnike v uporabo skladišča, 
moramo med delovanjem podatkovnega skladišča spremljati njegovo delovanje in 
pridobiti mnenje uporabnikov o njem. Nekatera poročila se uporabljajo zelo pogosto in 
smotrno je, da se izvedejo avtomatično, tako da uporabniku ni potrebno čakati na njihovo 
izvedbo. 
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Cilj izobraževanja je uporabnikom približati orodje, jih z njim nadrobneje spoznati in 
končno pripraviti na samostojno uporabo. Uporabniki bodo namreč igrali ključno vlogo v 
procesu uporabe podatkov pri odločanju in nadzoru vsebine oz. pravilnosti podatkov. 
Med izobraževanjem jim je potrebno predstaviti vsebino in strukturo podatkov, kar je 
osnova za kreiranje uporabnih informacij.  
  
V primeru izbora metodologije upravljanja PI s ključnimi uporabniki je nujno, da se 
usposabljanja udeležita ključni uporabnik in njegov namestnik. V skrajnem primeru pa 
vsaj en katerikoli uporabnik, ki pozna poslovno okolje in koncept PI. Usposabljanje mora 
biti časovo omejeno. Predstavljeno mora biti delovanje in uporaba orodja. Smiselna je 
izdelava terminskega plana (priloga 3). Usposobljeni uporabniki so potem tisti, ki skrbijo 
za kvaliteto podatkov v DIS.  
 
Za najvišje vodstvo lahko usposabljane poteka v smislu predstavitve vsebine in 
primerjave DIS informacij z obstoječimi. Po potrebi oz. povpraševanju jim mora biti 
omogočeno individualno usposabljanje, kjer bo podrobneje predstavljeno orodje s svojimi 
zmožnostmi in praktični primeri s področja, ki ga obvladuje. To so tako imenovani 
uporabniki, ki DIS uporabljajo pri svojih poslovnih odločitvah.  

3.2.6. TEHNIČNI DEJAVNIKI DIS 
 
PI danes uporabljajo domala vsi, mala, srednja in velika podjetja. Vsako podjetje, ki ima 
računalnik, razpolaga z neke vrste PI. Obseg in način uporabe je načeloma odvisen od 
sredstev, ki jih podjetje namenja za tehnologijo. Velika podjetja z večjimi količinami 
podatkov zahtevajo kompleksnejšo in zmogljivejšo tehnologijo PI, da bi na koncu v DIS 
prikazali ustrezne informacije. Glavni element PI je tehnologija PI, ki jo sestavljajo (Vitt, 
2002, str. 23): 
Procesorji 
Čedalje zmogljivejši procesorji in relativno konstantne cene le-teh imajo pri omogočanju 
PI veliko vlogo predvsem v naslednjih dveh segmentih: 

• PI, ki izvaja računalniške operacije nad ogromnimi količinami podatkov 
omogoča, da se sedaj izvajajo na relativno zelo poceni strežnikih, distribuiranih 
kjerkoli na omrežju, rezultati pa so vidni na osebnem računalniku uporabnika. 

• Večja procesna moč omogoča boljšo predstavitev rezultatov PI (grafični prikazi, 
animacije, projekcije na platno) in obdelavo večje količine podatkov v enakem 
času. 

• Paretov zakon ali pravilo 80/20. Pravilo ali pristop 80/20 bi lahko splošno 
opredelili kot 20 % zasedenosti procesorja v 80% časa (Kovačič et al., 2002, str. 
19). 

• Strojna oprema je običajno aktualna do pet let, potem ne zadovoljuje več 
poslovnih potreb in ne sledi naglemu razvoju informatike. 

Nosilci podatkov - Tudi za diskovje velja, da cene v zadnjih letih naglo padajo na račun 
hitro rastoče kapacitete. Na en disk, ki trenutno lahko nosi podatke v tera byte-ih, lahko 
shranimo ogromne količine podatkov in še več s pomočjo tehnologije za povezovanje 
diskovja v grozd (Cluster). Več kot je transakcijskih podatkov, bolj natančni so preračuni, 
na podlagi katerih se izvajajo analize in več je potrebno zagotavljati prostora na diskih. 
Vendar je potrebno upoštevati, da tehnologija le redko prehiti potrebe uporabnikov. Na 
področju PI in podatkovnih skladišč še posebej velja, da je nujna opredelitev potreb, sicer 
lahko podatki prerastejo vsako diskovje.  
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Omrežne tehnologije - Internet in spletni brskalniki seveda močno vplivajo na razširitev 
informacijske pismenosti in uporaba že uvedenih rešitev v okviru PI močno pripomore k 
večji in lažji uporabi PI. Hkrati na tak način sodobna orodja za PI izkoriščajo notranje 
omrežje in internet za dostop do podatkov od koderkoli in kadarkoli. PI je nekdaj veljala 
za privilegij, danes je dostopna vsem, ki jo potrebujejo za svoje delo. 
Standardi - omogočajo oz. zagotavljajo brezhibno delovanje strojne in programske 
opreme po svoji meri. Večuporabnost PI je mogoča zaradi standardov: o varnosti, o 
relacijskih bazah, o omrežnih protokolih in ostalih standardih, ki so neposredno povezani 
s tehnologijo PI. 
Programska oprema - danes je na voljo več različnih vrst programske opreme. Vendar PI 
programsko opremo lahko razdelimo po naslednjih segmentih (Slika 6): 

• sistemi za upravljanje z bazami podatkov, ki vsebujejo vse, kar je potrebno za 
vzdrževanje baz podatkov, 

• urejevalniki in SQL generatorji, ki zagotavljajo neposredno delo s podatki na bazi 
podatkov, 

• ETL orodja, ki skrbijo za izločitev, prevod in nalaganje podatkov v podatkovno 
skladišče, 

• orodja za modeliranje podatkovnih skladišč, ki zagotavljajo ustrezno strukturo 
podatkov, prilagojeno analitiki, 

• orodja za izkoriščanje podatkovnih skladišč ali uporabniški vmesnik, ki uporablja 
podatke iz podatkovnih skladišč in jih enostavno in transparentno predstavi 
uporabniku.  

 
Slika 6: Segmenti programske opreme PI.  

 
Vir: Interno gradivo Iskraemeco d.d. 
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3.3. Opredelitev metodologije prenove podatkovnih skladišč in DIS 
 
Metodologija prenove podatkovnih skladišč temelji na metodologiji izdelave podatkovnih 
skladišč. Odstopanja so neznatna, metodologija pa povzeta po znanih avtorjih upravljanja 
s podatkovnimi skladišči (Kimball, 1998, str. 42): 
 
Načrtovanje projekta 
 
Načrtovanje projekta temelji na razvoju življenjskega cikla podatkovnih skladišč. Seveda 
je pri načrtovanju nujno upoštevati še oceno pripravljenosti in poslovno upravičenost 
projekta. Slednji sta najbolj občutljivi temi, ki ju je potrebno temeljito opredeliti in 
razčistiti pred začetkom projekta, da bi bil le-ta sploh lahko uspešen. Sledi načrtovanje 
virov in usposobljenosti osebja, nalog, njihovo trajanje in zaporedje. Načrt projekta služi 
kot temeljni kamen za izvedbo projekta in je v prvi vrsti odvisen od poslovnih potreb. 
 
Če projekt izgradnje podatkovnih skladišč nima ustreznega sponzorja in motiviranih 
uporabnikov, nikakor ne more zaživeti in ga je morda smiselno preložiti. Izkušnje kažejo, 
da je proces projekta prenove v primeru podatkovnih skladišč popolnoma enak izgradnji 
novega skladišča. Staremu DIS je med prenovo potrebno zagotavljati operativnost glede 
na poslovne potrebe.  
 
Definicija poslovnih potreb  
 
Uspeh podatkovnih skladišč je skrit v razumevanju končnih uporabnikov na poslovnem 
nivoju in razumevanju njihovih potreb. Brez razumevanja zgoraj omenjene problematike 
se podatkovno skladišče kaj lahko sprevrže v neuspeh projektne skupine. Pristop, 
uporabljen za zbiranje analitičnih zahtev ključnih uporabnikov, se močno razlikuje od 
klasičnih analiz podatkovno usmerjenih zahtev.  
 
Modeliranje podatkov 
 
Definiranje analitičnih zahtev uporabnikov je osnova za zbiranje podatkov. Načrtovanje 
podatkovnih modelov za podatkovna skladišča zahteva drugačen pristop, kot smo ga bili 
vajeni na področju operacijskih sistemov. Izdelati je potrebno matriko ključnih poslovnih 
procesov in njihove razsežnosti. Ta matrika služi kot načrt, da se podatkovno skladišče 
postopoma lahko razširi nad celotno organizacijo. Odtod se zagotovijo natančnejše 
analize o podatkih z operativnih oz. transakcijskih sistemov. Šele z združevanjem 
podatkovnih analiz in razumevanjem potreb uporabnikov lahko razvijemo ustrezen 
podatkovni model. Tak model se identificira s t.i. tabelo dejstev, pripadajočimi 
dimenzijami, atributi in hierarhično razporeditvijo, ki omogoča vrtanje. Logično 
načrtovanje podatkovnih baz je opredeljeno s primerno strukturiranimi tabelami in 
relacijami med primarnimi in sekundarnimi ključi. Smiselno je izdelati načrt za pripravo 
agregatov na način preslikave podatkov od izvora do cilja. 
 
Načrtovanje in zagotavljanje fizične podatkovne baze mora biti usklajeno z logično bazo 
podatkov. Pri načrtovanju baz podatkov je potrebno upoštevati standarde, poimenovanja 
in namestitve okolja podatkovnih baz.  
 
Proces načrtovanja gradnje podatkovnega skladišča in razvoj je običajno naloga, ki se v 
praksi najbolj podcenjuje. V tej fazi imamo opravka z ETL-om (ang. Exctract, transact, 
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load) ali luščenjem, prevajanjem in nalaganjem podatkov. Prvi, torej luščenje podatkov, 
običajno izpostavi problem kvalitete podatkov, ki je zakopana v operacijskih oz. 
transakcijskih sistemih. Ker kredibilnost podatkov lahko ogrozi obstoj podatkovnega 
skladišča, se je s tem problemom nujno soočiti v tej fazi. Da je stvar še bolj zapletena, je 
običajno potrebno zgraditi dve vmesni fazi na poti do podatkovnih skladišč. Eno, ki se 
polni inkrementalno in drugo, ki zagotavlja navadno polnjenje podatkov.  
 
Tehnologija 
 
Okolje podatkovnih skladišč zajema nič koliko različnih tehnologij. Načrtovanje 
arhitekture tehnologije zajema načrtovanje celotne tehnološke arhitekture in vizije. 
Sočasno je potrebno upoštevati naslednje tri faktorje: poslovne potrebe, trenutno tehnično 
okolje in načrtovan tehnološki razvoj, da bi lahko zagotovili zdravo tehnično arhitekturo 
za vzpostavljanje podatkovnih skladišč.  
 
Upoštevanju začrtane arhitekture tehnologije kot osnove sledi izbor specifičnih 
elementov arhitekture: strojna platforma, sistem za upravljanje z bazami podatkov, orodje 
za upravljanje s podatki, orodje za dostop do podatkov. Ko orodja ustrezno ocenimo in 
izberemo, jih namestimo in temeljito testiramo, da zagotavljajo ustrezno povezavo z 
načrtovanim podatkovnim skladiščem.  
 
Programiranje 
 
Priporočajo, da oblikujemo skupek aplikacij, ki skrbi za dostavljanje informacij končnim 
uporabnikom, ki ne potrebujejo ad-hoc poročil ali poročil na zahtevo, temveč samo 
vnaprej pripravljena poročila. Takšne aplikacije opredeljujejo obliko poročil, uporabniško 
narekovane parametre in vsa potrebna preračunavanja. Te aplikacije je smiselno 
opredeliti z namenom, da se tako končni poslovni uporabnik kot razvijalec zavedata, kaj 
mora biti rezultat njunega dela.  
 
Razvoj aplikacij za zadovoljevanje končnih uporabnikov vključuje nastavitev orodja z 
meta podatki in načrtovanjem specifičnih poročil. Danes orodja za izkoriščanje 
podatkovnih skladišč omogočajo, da s sorazmerno preprostimi nastavitvami zagotovimo 
zapletena poročila glede na vsebino ali urnik. 
 
Uvajanje 
 
Uvajanje predstavlja zbližanje tehnologije, podatkov in aplikacij s končnimi uporabniki. 
Vse je dostopno z uporabniškega računalnika. Da bi se vsi trije deli zloženke skladali, je 
nujno obsežno načrtovanje. Izobraževanje poslovnih uporabnikov mora biti pripravljeno 
na vseh nivojih razvoja. Pred samo uporabo podatkovnega skladišča je potrebno 
opredeliti strategije podpore uporabnikom in komunikacije v primeru napak ali povratnih 
informacij. Bistvo uvajanja je, da je vse skupaj pravilno delegirano in se v primeru 
negotove komponente projekt prilagodi oz. podaljša, dokler niso prav vse komponente 
nared.  
 
Vzdrževanje in rast 
 
Po končanem uvajanju sistema se pravo delo šele začne. Končnim uporabnikom je 
potrebno nuditi podporo in stalna izobraževanja. Hkrati je potrebno paziti, da vsi procesi 
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in procedure tečejo ustrezno oz. brez napak. Matrika o uporabi in možnostih podatkovnih 
skladišč mora biti vedno sveža tudi za namen promocije podatkovnih skladišč v 
organizaciji. Končno naj bi vzdrževalni plan podatkovnih skladišč bil ključ za 
oblikovanje daljnosežne komunikacijske strategije.  
 
Upoštevajoč življenjski cikel podatkovnih skladišč bo le-to raslo in sprememba, ki je v 
ostalih informacijskih sistemih slaba novica, je v podatkovnih skladiščih znak za uspeh. 
Prednostna lestvica, usmerjena v rast in razvoj podatkovnih skladišč, mora biti ustvarjena, 
da bi zagotavljali ustrezno pokritje bolj in manj pomembnih zahtev uporabnikov. Nove 
zahteve nas vedno vrnejo na začetek ustvarjanja podatkovnega skladišča, upoštevajoč še 
nove zahteve uporabnikov.  
 
Vzpostavljanje identitete projekta 
 
Projekt je smiselno poimenovati. Ugodno je, če pri tem sodelujejo poslovni uporabniki. 
Ime je običajno kar kratica projekta. Na primer projekt prenove DIS, lahko kratko 
poimenujemo kar v Prenovo DIS. V nekaterih podjetjih celo gredo tako daleč, da si 
izdelajo svoj logo, ki ga je zaslediti na majicah, lončkih ipd. V Iskraemecu d.d. smo se 
omejili zgolj na ime.  
 
Kadrovanje za projekt 
 
Jasno je, da projekt podatkovnih skladišč zahteva vrsto znanj in sposobnosti z obeh 
področij, tako informacijskega kot poslovnega skozi celoten razvojni cikel. Skupina, ki jo 
je potrebno oblikovati, je podobna športni skupini, kjer imamo sponzorje, trenerja, 
igralce, sodnike in ne nazadnje navijače. Projektna skupina mora torej vsebovati osrednjo 
pisarno, ki jo zastopajo sponzorji oz. vodilni. Ti usmerjajo dogajanje in skrbijo, da so 
računi poravnani. Sponzorji v športnem svetu zaupajo trenerjem, v primeru projekta ima 
trenersko vlogo vodja projekta, ki vodi in usmerja potek celotnega projekta. Sčasoma se 
skupini priključijo še posebni igralci oz. strokovnjaki z različnih področij. Nenazadnje, 
noben športnik ne zdrži dolgo brez publike. V primeru ustrezno narejenih podatkovnih 
skladišč bodo vlogo publike prevzeli končni uporabniki. Vloge so natančnje opredeljene 
v prilogi 21 
 
Član projekta ne igra nujno vedno samo ene vloge v projektu. V praksi se dogaja, da 
celoten projekt speljeta dva človeka, ki igrata vse v prilogi 21 omenjene vloge. Vendar je 
v literaturi omenjeno, da se v povprečju projekta loti kakšnih pet ljudi. V Iskraemecu je 
ena izmed težav prepogosta menjava udeležencev v timu. Ljudje namreč odhajajo in 
prihajajo na projekt, ker je fluktuacija velika. Poleg tega se hitro vršijo menjave na 
najvišjem nivoju in podpora projektu močno niha od ene vladajoče strukture do druge. 
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4. ANALIZA STANJA  
 
4.1. Predstavitev proizvodnega podjetja Iskraemeco d.d. 
 
Predstavitev poslovnega sistema Iskraemeco d.d. je povzeta po letnem poročilu podjetja 
(Vir: Iskraemeco d. d., Letno poročilo 2005, str. 2): 
 
Vizija Iskraemeco d.d. je: 

• Vodilno podjetje. 
• Globalna prisotnost. 
• Ponudnik sistemskih rešitev. 
• Okolju prijazna tehnologija.  
• Zadovoljstvo kupcev, zaposlenih in lastnikov. 
• Koncernska organiziranost. 
• Lastništvo zaposlenih. 

 
Poslanstvo Iskraemeca je omogočanje racionalne rabe energije. V današnjem času, še bolj 
pa v prihodnosti, skrbno izkoriščanje omejenih energetskih virov našega planeta 
pridobiva na pomembnosti. Zmanjševanje specifične porabe energije ob istočasni skrbi za 
omejevanje škodljivih vplivov na okolje so glavne aktivnosti na tem področju. Z lastnimi 
rešitvami na področju merjenja, obračuna in upravljanja energije prispevamo k reševanju 
problemov, ki jih imajo kupci.  
 
S ciljem, da bodo v letu 2005 doseženi rezultati poslovanja v skladu s sprejetim 
poslovnim načrtom, podjetje izvaja naslednje ukrepe in aktivnosti: 
 

- izboljšanje donosnosti izdelkov (izboljšanje strukture prodaje, novi izdelki, 
znižanje stroškov nabave, izboljšanje produktivnosti v proizvodnji, znižanje 
splošnih stroškov) 

- sprememba strategije razvoja, nadzora in vodenja povezanih podjetij 
- izboljšanje likvidnosti z reprogramiranjem dolgov 
- prilagajanje višine plač uspešnosti poslovanja 
- program za dolgoročno znižanje števila zaposlenih 
- dokončanje odprtih projektov za daljinsko odčitavanje v Skandinaviji in 

nadaljevanje novih projektov 
 
Zaradi prehoda na elektronsko tehnologijo ter zaradi prenosa proizvodnje za potrebe 
izvenevropskih trgov v povezana podjetja se bo proizvodnja indukcijskih števcev v 
matičnem podjetju precej zmanjšala. Izvedli bomo prestrukturiranje in del resursov, ki ne 
bodo angažirani pri proizvodnji za števce, preusmerili na proizvodnjo sestavnih delov za 
trg. Obvladujoča oziroma matična družba Iskraemeco, d.d. ima za dejavnost razvoj, 
proizvodnjo in trženje instrumentov za merjenje, upravljanje, vodenje in obračun porabe 
električne energije. Družba izvaja tudi raziskave, projektiranje, vzdrževanje merilne 
sledljivosti, zagotavljanje kakovosti ter servisiranje v okviru dejavnosti. Obvladujoča 
družba je tudi odgovorna za upravljanje in razvoj skupine Iskraemeco. Družba posluje v 
skladu z zakonodajo države Slovenije in je tu tudi davčni zavezanec. Vpoklicani kapital 
družbe je 2.264.290.000 SIT. 
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Vrednost osnovnega kapitala znaša 2.264.290.000 SIT in je razdeljen na 226.429 
navadnih, imenskih delnic z nominalno vrednostjo 10 tisoč SIT. 
 
Na dan 31. 12. 2004 je bila lastniška struktura sledeča: 
 
· Iskraemeco, DUS, d.d., Kranj: 115.919 delnic oz. 51,19 % vseh delnic; 
· Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d.d., Ljubljana: 58.707 

delnic oz. 25,93 % vseh delnic; 
· Slovenska odškodninska družba, d.d., Ljubljana: 24.040 delnic oz. 10,62 % vseh 

delnic; 
· Kmečka družba Holding d.d., Ljubljana: 15.569 delnic oz. 6,88 % vseh delnic; 
· mali delničarji: 12.194 delnic oz. 5,38 %. 
 
Slika 7: Lastniška struktura v podjetju Iskraemeco d.d.  

Vir: Iskraemeco d.d. Letno poročilo 2004 
 

Hud konkurenčni boj je leta 2004 povzročil velik padec cen, ki je bil večji od 
pričakovanega. Tradicionalni proizvajalci, kot so bili Siemens, Schlumberger in ABB, so 
se s tega področja umaknili in odprodali dejavnost. Novi lastniki so v večini primerov 
mednarodne finančne institucije, ki imajo bolj kratkoročne poslovne interese. Tako je pri 
vodilnem konkurentu Landis+Gyr leta 2004 prišlo že do tretje menjave lastništva v 
zadnjih štirih letih. Pojavljajo se številni novi konkurenti, predvsem pri elektronskih 
števcih. Kljub težkim razmeram na trgu je podjetje leta 2004 prodalo za 99,1 milijona 
evrov izdelkov in storitev, kar je 0,3 odstotka manj kot v preteklem letu in 4,4 odstotka 
manj, kot je bilo načrtovano. Prodaja elektronskih števcev se je povečala za 15,2 
odstotka, zmanjšala pa se je prodaja indukcijskih števcev za 8 odstotkov.  
 
Nižja vrednost prodaje je predvsem posledica padca prodajnih cen in realiziranih dobav 
sistemskih števcev za švedsko elektrodistribucijo Vattenfall v višini 5,8 milijona evrov, ki 
bodo fakturirane ob prevzemih v letu 2005.  
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Do sprememb prihaja tudi pri kupcih. Na razvitih in odprtih trgih prehajajo od nabave 
posameznih števcev na dobavo sistemskih rešitev na ključ. Področje opreme za 
avtomatsko merjenje električne energije in njen obračun postaja v zadnjih letih izredno 
konkurenčno, prilagaja se spremembam na trgu z električno energijo. Dejavnost nabave 
števcev, njihove inštalacije, vzdrževanja in nadzora se izloča iz osnovne dejavnosti 
elektroenergetskih podjetij in se prenaša na specializirane operaterje.  
 
Za leto 2005 načrtujejo zelo veliko rast prodaje, ki v celoti temelji na prodaji sistemskih 
števcev in opreme za obračun električne energije.  
 
Slika 8: Graf prodaje v mrd SIT 
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Vir: Iskraemeco d.d. Letno poročilo 2004 

 
V prvem polletju 2004 se je podjetje pripravilo na nove pogoje poslovanja ob vstopu 
Slovenije v Evropsko unijo. Kljub temu, da so bila v Iskraemecu že v preteklosti 
dovoljenja za vse možne carinske poenostavitve, je bilo za potrebe EU potrebno na novo 
pripraviti še naslednje sklope: DDV in VIES, Taric, Intrastat, Tranzitne postopke in 
Elektronsko poslovanje s Carino, proučiti vse nove sporazume o prosti trgovini in 
preferencialno poreklo blaga. 
 
4.2. DIS v podjetju Iskraemeco d.d. 
 
V podjetju Iskraemeco d.d. že od leta 1996 teče projekt Direktorski Informacijski Sistem 
(DIS). Kot analitično orodje za pregledovanje podatkov v DIS-u se uporabljata dva 
produkta: Metacube Explorer (MCE) in ShowBusiness (SBZ). V tem času je bilo 
narejenih mnogo poročil, preko 30 modelov v MCE in preko 100 ekranov v produktu 
SBZ. Skozi ves ta čas so potrebe po poročilih samo naraščale, DIS je začel pokrivati 
vedno več področij (prodajo, finance, nabavo, proizvodnjo, kadre). Leta 2004 je zgoraj 
omenjeni orodji nadomestilo orodje Microstrategy, ki predstavlja glavni vir podatkov z 
zgoraj navedenih področij. Natančnje je opredelitev prikazana v prilogi 1.  
 
Nova poročila se glede na zahteve vodstva in potrebe okolja generirajo vsak dan v 
prodaji. V nabavi so se začele izvajati analize. Nepogrešljiv del sistema so terjatve in 
obveznosti, ki so redno spremljane s strani uprave in močno pripomorejo k izboljšanju 
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likvidnosti. Vodilni v prodaji in uprava vsako jutro spremljajo stanje prodaje in odprtih 
naročil v primerjavi s plani.  
 
DIS je v Iskraemecu d.d. nepogrešljiv strateški informacijski sistem, ki primerja 
realizacijo s plani in prikazuje trende s področja poslovanja podjetja. Slika 9 ponazarja 
ekran, ki je bil redno na dnevnem nivoju spremljan s strani uprave.  
 
Slika 9: Najbolj spremljan pogled v DIS poslovnega sistema Iskraemeco d.d.  

 
Vir: Iskraemeco d.d. Dnevno poročilo prodaje iz DIS 

 
4.3. Strojna oprema in programska oprema PI v Iskraemecu d.d. 
 
V tem poglavju želim opisati strojno opremo in metode, ki jih podatkovno skladišče, kot 
temelj DIS, uporablja pri svojem delovanju.  
 
Ena bistvenih razlik med operativnim oz. transakcijskim okoljem in okoljem podatkovnih 
skladišč je v izkoriščanju kapacitet strojne opreme.  
 
V operativnem oz. transakcijskem okolju so vzponi in padci, vendar je izkoriščanje 
strojne opreme kljub vsemu sorazmerno statično in predvidljivo. Strojna oprema je 
obremenjena enakomerno.  
 
V okolju podatkovnih skladišč je zgodba povsem drugačna. Govorimo lahko o binarnem 
vzorcu izkoriščenosti strojne opreme. To pomeni, da je strojna oprema obremenjena 
popolnoma ali pa sploh ni. Od tod velja, da je nesmiselno izračunavanje povprečne 
zasedenosti strojne opreme.  
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Slika 10: Obremenitev procesorja s strani operativnega sistema in podatkovnih skladišč 
 
OPERATIVNI SISTEMI    PODATKOVNO SKLADIŠČE  
 

 
 

Vir: Inmon, 2002, str. 23 
 
Prav razlika v izkoriščanju strojne opreme je vzrok, da mora biti za vsako okolje posebej 
zagotovljena strojna oprema. Le-to lahko optimiziramo za operacijsko procesiranje 
podatkov ali za procesiranje podatkov v podatkovnem skladišču. 
 
Operacijski sistem (ali krajše OS) je program, ki nadzoruje delovanje vseh delov 
računalniškega sistema, tako strojnih kot programskih ter hkrati omogoča uporabnikom, 
da uporabijo možnosti, ki jih ponuja sistem. Vsak računalnik ima operacijski sistem. 
Najbolj poznani operacijski sistemi so MS DOS, Windows, Unix, MVS … Na strežnikih 
v našem podjetju uporabljamo operacijski sistem Unix AIX (Verbič, 2002, str. 11). 
 
Trenutno deluje del sistema PI na strežniku z imenom »metex« in karakteristikami: IBM 
RISC z dvema 400Mhz procesorjema, operacijskim sistemom AIX 4.3.3. in bazo 
podatkov Informix DS 7.31. Eden ciljev pri projektu prenove DIS je tudi nadgraditev 
verzije baze podatkov in operacijskega sistema, če bo to dopuščalo operativno okolje 
Baan, saj morata strežnika ostati kompatibilna.  
 
Kot sem že omenil, se podatkovno skladišče nahaja na IBM strežniku RISC/6000 SP/F-
50 (metex), kjer se nahajajo vsi pomembnejši podatki in procedure.  
Varnostne kopije zagotavlja DLT knjižnica s programsko opremo Tivoli Storage 
Managment – TSM, za katere je odgovorna sistemska skupina.  
 
Skladišče podatkov je zgrajeno na osnovi podatkovne baze Informix, ki je ustrezno 
zaščitena in podprta z varnostnimi kopijami podatkov (Tivoli Storage Management - 
TSM). Transakcijska baza podatkov je postavljena na operacijskem sistemu UNIX, na 
IBM-ovi strojni opremi RISC 6000 S7A (sklad).  
 
Strežnik Sys05 se uporablja za obravnavo in začasno shranjevanje podatkov, ko se 
podatki iz enega operacijskega sistema (npr.: Windows) preoblikujejo v obliko 
sprejemljivo za drug operacijski sistem (npr.: Unix). Strežnik ima tudi vlogo testnega 
razvojnega računalnika, ker je na njem nameščen še SQL urejevalnik (orodje za delo s 
podatki).  
 
Funkcijo produkcijskega razvojnega računalnika ima tudi osebni računalnik, ki ga 
uporablja Administrator DIS in je neposredno povezan z aplikativnim strežnikom.  
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Uporabniki DIS imajo na svojem računalniku nameščen operacijski sistem Windows, 
različnih verzij (WIN 98 in Win2000) in dve programski orodji za izkoriščanje 
podatkovnih skladišč Showbusiness in Metacube. Obe orodji potrebujeta za svoje 
delovanje še povezavo ODBC (ang. on-line data base connection) do strežnika (Metex), 
preko odjemalca Informix. Orodji delujeta na principu dvonivojske arhitekture.  
 
Showbusiness je programsko orodje, namenjeno izključno grafičnemu prikazu s 
poizvedbami vnaprej pripravljenih poročil.  
 
Metacube je programsko orodje, namenjeno analizi in pripravi poročil in temelji na 
vnaprej pripravljenih večdimenzionalnih kockah.  
 
Omenjeni orodji uporablja 40 uporabnikov. Showbusiness je namenjen najvišjemu 
vodstvu in zagotavlja zahtevna vnaprej pripravljena poročila, Metacube pa nižjemu, saj je 
primerno za analize in poročanje. Po prenovi obe orodji nadomesti eno samo orodje 
Microstrategy, ki zagotavlja vse prejšnje možnosti poročanja in ga dopolnjuje z novimi. 
Orodje deluje po principu štirinivojske arhitekture (priloga 10) in omogoča nadgradnjo z 
distribucijo poročil. Orodje uporablja svoj aplikacijski strežnik, za katerega je 
najpomembnejša velika količina hitrega spomina RAM.  
 
Z uvedbo novega orodja se razbremeni strežnik, ki ga uporablja transkacijski oz. 
operativni nivo. Vzpostavi se nov aplikativni strežnik, ki upravlja s celotno strukturo 
podatkov na podatkovnih skladiščih. Gre za IBM dvoprocesorsko rezino zmogljivosti 
3,2MHz, delovnim spominom (RAM) 1Gb in 60Gb trdega diska. Operacijski sistem je 
Windows Server 2003. Programska oprema na strežniku je naslednja: 

• Microstrategy - orodje za izkoriščanje podatkovnih skladišč, 
• Narrowcaster – orodje za distribucijo poročil Microstrategy 
• Microsoft SQL Server – nova, od transakcijskega sistema ločena meta baza 

podatkov  
• Tivoli Storage Management – orodje za zagotavljane varnostnih kopij 
• Antivirusna zaščita  
• Protipožarna zaščita 

 
Celotni ETL se še vedno nahaja na bazi podatkov Informix, ki je sicer logično ločena, a 
fizično enaka kot transakcijska baza podatkov. ETL je narejen ročno, v obliki SQL 
procedur in ni podprt s specialnimi ETL orodji. Na ločeni IBM rezini je nameščen 
odjemalec, ki je preko ODBC povezave povezan s podatkovnim strežnikom Metex. Tu se 
nahaja programsko orodje za upravljanje s podatkovnimi skladišči Microstrategy. Orodje 
omogoča dvo-, tro- in štirinivojsko arhitekturo. Preko web okolja lahko orodje v 
poslovnem sistemu Iskraemeca d.d. streže 35 uporabnikom v smislu štirinivojske 
arhitektue in 5 uporabnikom preko odjemalca Microstrategy desktop v smislu tronivojske 
arhitekture. Na omenjen način smo ohranili obstoječe stanje in se glede na informacijsko 
pismenost in fleksibilnost uporabnikov izognili konfliktu, ki bi zagotovo nastal zaradi 
nasilne uvedbe sprememb. Sistem torej skupno podpira 40 uporabnikov, kolikor je bilo, 
po temeljiti analizi, kupljeno licenc.  
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4.4. Tehnični vidik PI v Iskraemecu d.d. 
 
DIS v Iskraemecu d.d. ima dolgo zgodovino. Da bi bilo obravnavano problematiko 
nekoliko laže razumeti, se je potrebno spoznati tudi s tehnično platjo PI. V nadaljevanju 
je opisana logična in fizična struktura PI v podjetju Iskraemeco d.d.. Razloženo bo, 
kakšni in od kod so viri, kakšni so sistemi, ki vire zagotavljajo, kako je z luščenjem, 
prevajanjem in nalaganjem podatkov.  
 
Primer arhitekture podatkovnega skladišča na starih orodjih MCE in SBZ prav na samem 
začetku razvoja podatkovnega skladišča v Iskraemecu d.d. je prikazan na sliki 11. 
Slika 11: Arhitektura PI na starih orodjih. 

 
Vir: Iskraemeco d.d. interno gradivo 

 
Vir podatkov je bil omejen na posebno bazo podatkov, ki jo je uporabljal transakcijski 
informacijski sistem Baan. Od tod so se podatki prenesli v bazo podatkov Prenos, kjer so 
se pripravili za nadaljnjo obdelavo. Upoštevajoč ustrezna poslovna pravila podatkovnih 
skladišč so podatke prepisali v bazo podatkov DSS. Do nje so s pomočjo Metacube baze 
ali meta baze dostopala orodja Metacube in ShowBusiness. Arhitektura prenovljenega 
sistema PI v podjetju Iskraemeco d.d. je prikazana na sliki 12. 
 
Slika 12: Primer arhitekture PI, ki jo podpira orodje MSTR 
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Informix 
(prenos, 

dss, 
metacube) 

Vir: Iskraemeco d.d. interno gradivo 
Različne podatke s pomočjo ETL iz različnih virov pripeljemo v obliki dimenzijskih 
modelov v podatkovno skladišče. To s pomočjo orodja izkorišča analitični strežnik, ki je 
na podlagi zahtev sposoben generirati SQL poizvedbe v podatkovno skladišče. Strežnik 
za svoje delo uporablja meta bazo oz. podatke o podatkih in je neposredno povezan na 
podatkovno skladišče. Analitični strežnik torej poskrbi, da se generirajo ustrezna 
poročila, ki jih potrebujejo uporabniki.  
 
V Iskraemeco d.d. je bil DIS sprva zgrajen na dvonivojskem (ang. 2-tier) načinu, kar 
pomeni, da se podatki za sistem črpajo neposredno iz baze in zunanjih virov in za to ne 
uporabljajo nekega posredniškega strežnika na tretjem nivoju (3 tier), ki bi lahko 
zagotavljal neodvisnost uporabnikov. Z uvedbo novega orodja za izkoriščanje 
podatkovnih skladišč je aktualna celo štirinivojska (4 tier) arhitektura, kjer zadnji nivo 
predstavlja uporaba podatkov preko internet brskalnika. Pomembno je, da se varnost 
podatkov odslej upravlja na nivoju orodja in ne več zgolj baze podatkov. Sheme 
večnivojskih arhitektur so shematsko opredeljene v prilogi 10.  
 

4.4.1. LOGIČNI POGLED NA STANJE PI Z OMEJITVIJO NA DIS 
 
Oblikovanje logičnega modela PI prikazuje tok podatkov med bazo podatkov in orodji za 
poročanje. Baza prenos vsebuje surove in neobdelane podatke direktno iz transakcijskega 
sistema in ostalih virov podatkov. Baza dss služi urejanju surovih podatkov v dimenzijske 
modele. Na nivoju orodij za poročanje določamo povezave med dimenzijskimi modeli, 
kjer dimenzije prevedemo v atribute in tabele dejstev (ang. fact) v mere. Orodje nadalje 
omogoča še opredelitev hierarhij, uporabo dodatnih funkcij na nivoju mer in drugo. 
Orodje vse podatke zapiše v svojo metabazo, imenovano metacube. Model PI v 
Iskraemecu d.d. pred prenovo DIS je predstavljen na sliki 13. 
 
Slika 13: Logični diagram toka podatkov v Iskraemeco d.d. pred prenovo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vir: Iskraemeco d.d. interno gradivo 
 
Informix – na različnih strežnikih se nahaja več baz podatkov: prenos, dss, metacube, ki 
so vir za pripravo poročil v DIS. Opis vsebine posameznih segmentov na bazi podatkov: 

• prenos - filtrirani podatki iz Baan-a in Or_data 
• dss – tabele, pripravljene za orodja PI v obliki dimenzijskih modelov 
• metacube - Meta baza oz. podatki o podatkih, logični model in pogledi (ang. 

view) na dss  

DIS 

Show 
Business 

Metacube
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Informix 
(prenos, 

dss, 
mstr_dss) 

 
Metacube – je ime orodja, ki služi za analizo podatkov in za svoje potrebe uporablja 
Informixovo meta bazo, kjer so zapisani podatki o podatkih, imenovano ''metacube''.  
 
Show business – je orodje, namenjeno zgolj prikazovanju poročil. Orodje uporablja kot 
vir podatkov tabele iz baze dss. Orodje lahko opredelimo kot uporabniški vmesnik za 
DIS, saj je preko orodja najvišje vodstvo spremljalo poslovanje.  
 
Puščica – predstavlja tok podatkov. 
 
Model PI v Iskraemecu d.d. po prenovi DIS je predstavljen na sliki 14. 
 
Slika 14: Logični diagram toka podatkov v Iskraemeco d.d. po prenovi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vir: Iskraemeco d.d. interno gradivo 
 

Informix – na različnih strežnikih se nahaja več baz podatkov: prenos, dss, mstr_dss, ki 
so vir za pripravo poročil in analiz v DIS. Opis vsebine posameznih segmentov na bazi 
podatkov: 

• prenos - filtrirani podatki iz Baan-a in Or_data 
• dss – tabele, pripravljene za orodja PI v obliki dimenzijskih modelov 
• mstr_dss - Meta baza oz. podatki o podatkih, logični model in pogledi (ang. view) 

na dss in referenčne baze 
Microstrategy – orodje služi analitiki in poročanju in popolnoma nadomešča prejšnji 
orodji. Za svoje potrebe uporablja svoj aplikacijski strežnik z neposredno povezavo na 
baze podatkov. 
 

4.4.2. TOK PODATKOV IN FIZIČNI POGLED NA STANJE V PI 
 
Slika 15: Tok podatkov od vira podatkov do DIS v Iskraemecu d.d. 

 
 
 
 
 
 

 
Vir: Iskraemeco d.d. interno gradivo 

DIS 

Microstrategy

or_data 

dss prenos Baan 
DIS 
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or_data – originalni podatki oz. podatki, ki pridejo iz okolja (Lotus Notes, Excell, 
tekstovne datoteke...) 
 
Baan – operativni oz. transkacijski informacijski sistem za poslovanje, od koder prihaja 
večina oz. kar 80% podatkov.  
 
prenos – baza podatkov, kjer se z vira pridobljeni podatki s pomočjo SQL procedur 
prevedejo in pripravijo za nadaljno obdelavo. 
 
dss – baza podatkov, kjer se pridobljeni podatki s pomočjo SQL procedur oblikujejo v 
ustrezo obliko, iz katere neposredno črpa podatke orodje za poročanje (prej SBZ in MCE, 
zdaj MSTR). 
 
Opis baz podatkov, ki se nahajajo na strežniku, namenjenem za podatkovno skladišče, je 
podrobneje podan v nadaljevanju, shema pa je predstavljena v prilogi 4: 

• Baze podatkov, ki predstavljajo postopek luščenja, prevajanja in nalaganja 
podatkov ali ETL (ang. extract transform load). 

• Baze podatkov, ki predstavljajo podatkovno skladišče. 
• Baze podatkov s pogledi na tabele v podatkovnem skladišču. 
• Meta podatki (ang. Metadata Repository). 

4.4.3. TRANSAKCIJSKI OZ. OPERATIVNI PODATKI V ISKRAEMECU D.D. 
 
Danes imajo sodobna velika podjetja v glavnem integrirane transakcijske sisteme oz. 
vnaprej pripravljene rešitve, kot so Baan, SAP, Navision in drugi. Ustrezna 
implementacija rešitve je lahko odlična podlaga za podatkovno skladišče, ki ga nekatere 
rešitve celo vključujejo skupaj z vnaprej pripravljenimi poročili, nujnimi za spremljanje 
tekočega poslovanja v smislu DIS, ki je podlaga za boljše poslovne odločitve (Verbič, 
2002, str.11). 
 
Podatki so v operativnih oz. transakcijskih sistemih močno integrirani. Vendar je dejstvo, 
da se poslovni procesi stalno spreminjajo. Na sistemih so večkrat napravljene 
prilagoditve. Integrirani sistemi so med seboj sicer tesno prepleteni, a delujejo le v 
lastnem okolju. Izkaže se, da za potrebe podatkovnih skladišč podatki nikakor niso 
ustrezno integrirani. Nekateri podatki se tako nahajajo na različnih področjih z različnimi 
imeni, drugi se imenujejo enako, a se nahajajo na različnih področjih, tretji se nahajajo na 
enem področju z enakim imenom, a pomenijo nekaj povsem drugega. Podobnih 
nesoglasij ali neintegracij je še več in vse mora biti v podatkovnem skladišču 
odpravljeno. 
 
Za podporo poslovnih procesov se v podjetju uporablja programska rešitev Baan, ki je 
integrirana informacijska rešitev ERP (Enterprise Resource Planning) in je produkt 
nizozemskega podjetja Baan Company. V podjetju aplikacija Baan zagotavlja osnovni vir 
informacij in sodoben informacijski servis za spremljanje poslovanja. Programska rešitev 
Baan vsebuje integrirano družino paketov za podporo procesov v proizvodnji, distribuciji, 
financah, kontrolingu, transportu in servisu. Osnovni vir informacij je poslovno - 
informacijski sistem Baan. Aplikacija Baan temelji na platformi Unix, v arhitekturi 
odjemalec/strežnik, z operacijskim sistemom AIX in bazo podatkov Informix. Paketi 
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programske rešitve Baan so oblikovani tako, da dovoljujejo prilagodljivo strukturo 
organizacije, ki je neodvisna od števila končnih uporabnikov. Modularna zgradba paketov 
omogoča integracijo vseh elementov poslovanja podjetja. Baan IV vsebuje več paketov: 
Proizvodnja, Finance, Trgovina, Servis, Distribucija in razvojno okolje Baan - orodja. 
Poleg teh smo v podjetju razvili tudi paket Iskra Plače, ki je namenjen obračunavanju 
plač in ga tržimo tudi v drugih podjetjih. Glavna funkcija aplikacije Baan je interaktivno 
zbiranje podatkov, ki nastajajo v poslovnem procesu, in prikaz rezultatov (Verbič, 2002, 
str.13). 
  
V Iskraemecu d.d. se večina, po trditvi vodje operativnega področja informatike, do 95% 
podatkov nahaja na operativnem oz. transakcijskem sistemu Baan. Odtod se črpajo 
podatki v podatkovno skladišče. V Baan-u pa manjkajo večinoma planski, pa tudi 
nekateri drugi podatki, ki se zagotavljajo ročno na različne načine. Tudi ti podatki se 
črpajo v podatkovno skladišče. Podatkovno skladišče predstavlja torej temelj za poslovno 
poročanje v Iskraemecu d.d. V njem so zbrani podatki, ki zagotavljajo pregled poteka 
poslovanja na najvišjem nivoju. Vodilni lahko spremljajo poslovanje za en dan nazaj, saj 
se podatki vsako noč osvežijo.  

4.4.4. OSTALI ALI ZUNANJI PODATKI V ISKRAEMECU D.D. 
 
Večino podatkov v informacijsko ustrezno podprtem poslovanju lahko pridobimo s 
transakcijskega oz. operativnega informacijskega sistema, a ne vseh. Podatkovna 
skladišča so nastala z namenom združevanja podatkov z različnih virov, ohranjanja 
zgodovine in enostavnega dostopa do podatkov. Pri združevanju podatkov moramo 
upoštevati, da gre za različne vire oz. formate podatkov, ki jih je potrebno spraviti na 
skupni imenovalec. Primer vira podatkov, ki ga Iskraemeco d.d. črpa iz okolja z npr. 
Banke Slovenije, je tečajnica. Zunanji vir podatkov je lahko tudi zapuščinski 
informacijski sistem, ki je bil nekoč razvit za potrebe določenega oddelka in je ostal 
operativen, a izoliran do današnjih dni. Zunanjih virov je torej več vrst in formatov. 
Najpogostejši formati v poslovnem sistemu Iskraemeco d.d. so:  

• tekstovni s končnico .TXT, 
• Microsoft Office s končnicami .XLS, .DOC,  
• Adobe Acrobat reader s končnico .PDF, 
• IBM Lotus notes, 
• informix s končnico .IFX. 

 
Veliko vlogo pri upravljanju z zunanjimi podatki ima proces ETL. Zunanji podatki so 
namreč tisti, ki se največ spreminjajo in so najmanj stalni. Ker takšni podatki prihajajo iz 
okolja v različnih formatih in na različne načine, nanje večinoma nimamo vpliva. Primeri 
zunanjega poročila, od koder se podatki črpajo v podatkovno skladišče, so prikazani v 
prilogi 5.  

4.4.5. BAZA PODATKOV V POSLOVNEM SISTEMU 
 
V Iskraemecu d.d. uporabljamo bazo podatkov Informix, verzijo 7.0.2. Bazo podatkov 
Informix uporablja transakcijski oz. operativni sistem Baan, na njej pa je zaradi 
konsistence zgrajeno tudi podatkovno skladišče. Baze podatkov so med seboj logično 
ločene. Vsaka uporablja svojo strojno opremo, ima svoj prostor na disku in svoje 
nastavitve.  
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Iskraemeco d.d. torej temelji na bazi podatkov Informix. V obdobju izbire orodja za 
poročanje se je zgodil prevzem podjetja Informix inc. Kupil ga je namreč IBM. Pokazale 
so se tendence združitve baz podatkov IBM-ove DB2 in Infomix-a. To je pomembno 
dejstvo, ki ga je pri projektiranju podatkovnih skladišč in prenovi DIS nujno upoštevati, 
zlasti pri izbiri orodja PI, kjub temu da so orodja dokaj neodvisna od baz podatkov oz. 
drugih virov podatkov. Čas je pokazal, da združevanje podatkovnih baz ni mogoče in 
ohranil se je ločen razvoj obeh baz podatkov.  
 
Orodja za poročanje so postala vse bolj neodvisna, saj enako kvalitetno obvladujejo vse 
baze podatkov.  

4.4.6. LUŠČENJE, PREOBLIKOVANJE IN NALAGANJE PODATKOV ALI ETL (ANG. 
EXTRACT, TRANSACT, LOAD) V POSLOVNEM SISTEMU 

 
Na prvi pogled se zdi, da gre za enostaven prenos podatkov z enega dela baze na drugega. 
Prav zaradi te zavajajoče enostavnosti večina podjetij začne graditi podatkovno skladišče 
kar ročno. Programer pregleda podatke, razmeroma hitro napiše program za prenos 
podatkov iz operativnega oz. transakcijskega sistema v podatkovno skladišče in od tam v 
DIS. Kar je na začetku izgledalo enostavno, se hitro sprevrže v veliko, zapleteno nalogo, 
večjo, kot je menil programer. Elementi ETL procesa, ki jih je potrebno predvideti, so 
podrobneje navedeni v prilogi 16:  

• Migracija na novejšo tehnologijo. 
• Izbor podatkov z operativnega oz. transakcijskega okolja. 
• Oblikovanje ključev za potrebe podatkovnih skladišč. 
• Podatki brez ključa. 
• Podatki se med prenosom čistijo. 
• Več vhodnih virov podatkov. 
• Reševanje problema ključev v primeru črpanja iz več datotek. 
• S ponovnim osveževanjem izgubimo pregled nad že prenesenimi podatki. 
• Sumiranje podatkov. 
• Preimenovanje prenesenih zapisov mora biti zabeleženo.  
• Nestandardni ali eksotični formati. 
• Računati je potrebno na velike količine podatkov. 

 
Model podatkovnih skladišč mora potrjevati podatkovni model podjetja. Samo tako lahko 
izgradnja in strukturiranje vsebuje red, disciplino in poslovno logiko podjetja.  
 
Proces ETL je eden najzapletenejših postopkov pridobivanja informacij in pri izgradnji 
podatkovnih skladišč. Vendar tudi zanj že obstajajo nekatera orodja, ki ta zapleten proces 
močno poenostavijo, a so izjemno draga. Cene so za slovenski trg težko dosegljive oz. se 
podjetja zaradi sorazmerno poceni delovne sile raje odločajo za ročno izvedbo procesa.  
 
Ustrezno izveden ETL proces je ključen za kvaliteto podatkov v DIS, saj v tem procesu 
odpravimo vse nepravilnosti podatkov. V praksi se dogaja, da se v proces ETL vračamo 
in ga spreminjamo, vse dokler ni uporabnik s podatki zadovoljen in jih potrdi kot 
pravilne. Proces ETL je zelo pomemben in temeljni proces PI. V Iskraemecu d.d je bila 
zaradi nenadnega povečanja obdelav v ETL procesu narejena analiza trajanja obdelave na 
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različnih strežnikih. Razlike so očitne in močno odvisne od posameznega strežnika. 
Najbolje se je odrezal Sun. Natančnejši rezultati so predstavljeni v prilogi 7.  
 
Težava podaljšanih obdelav, ki se je večkrat pojavljala v Iskraemecu d.d., je tičala v 
napačno konfigurirani strojni opremi in je bila s pomočjo analize odpravljena. Vendar je 
napaka dobila glavno prioriteto šele takrat, ko je obdelava zamujala toliko, da vodilni 
niso mogli več čakati na podatke.  
 
Podatkovno skladišče je jedro DIS-a v Iskraemecu d.d.. To je prostor, kjer se nahajajo vsi 
podatki iz zgoraj naštetih virov in to v taki obliki, da so med seboj primerljivi. ETL je 
proces ekstrakcije, trasformacije podatkov iz vira (priloga 6) in load podatkov v 
podatkovno skladišče. Sam proces ETL v sedanjem sistemu traja 16 ur in je občutno 
predolg, saj ne omogoča ponovljivosti v istem delovnem dnevu. S tem ob kakršnikoli 
napaki tudi ni možno v istem dnevu zagotoviti ažurnih podatkov. 
 
V podatkovnem skladišču obstaja preko 30 modelov, ki so namenjeni izdelavi poročil. Tu 
so tudi vsi podatki, ki se kažejo kot poročila v DIS. Tudi zaradi tako velikega obsega 
sama obdelava podatkov (ETL) traja tako dolgo. Zaradi dveh različnih aplikacij za 
analitiko prihaja v nekaterih primerih do redundance podatkov. Vsi podatki se dnevno 
izbrišejo iz podatkovnega skladišča in se na novo generirajo iz vira podatkov, (razen na 
nekaterih področjih, kjer je narejena zgodovina podatkov). To so glavni razlogi za 
dolžino obdelave in s tem tudi za njeno neponovljivost v istem dnevu.  

4.4.7. SHRANJEVANJE PODATKOV ALI BACKUP 
 
Eno temeljnih pravil v informatiki je zagotavljanje varnostne kopije (ang. backup). Pri 
tem je potrebno paziti na ustrezno politiko izdelave varnostnih kopij. Smiselno je, da 
politiko varnostnih kopij zagotovi varnostni inženir. Varnostne kopije morajo zagotavljati 
kar najhitrejšo možno povrnitev zadnjega sprejemljivega stanja v primeru izpada sistema. 
Danes izdelava varnostnih kopij spada v pristojnost sistemskih administratorjev, ki stalno 
spremljajo delovanje sistema s primernimi orodji.  
 
V Iskraemecu d.d. za izdelavo varnostnih kopij, po navodilu varnostnega inženirja in 
administratorja podatkovnih skladišč, skrbi sistemska skupina. Orodje preko posebne 
knjižnice magnetnih trakov zagotavlja varnostne kopije vsak dan, s pravilom ohranjanja 
za 14 dni nazaj. Varnostna kopija omogoča popolno vzpostavitev prejšnjega stanja.  
 
Iz varnostnih razlogov je zagotovljen tudi arhiv. Ta se izvede tako, da mesečno v 
ognjevarni trezor iz knjižnice prenesejo tračno kaseto. Arhiv sega do treh let v preteklost, 
tako da se pretekli podatki lahko uporabijo kadarkoli. 
 
Vendar samo varnostna kopija ni dovolj. Nujno je restavracijo varnostne kopije preveriti, 
oz. se na restavracijo pripraviti. Potrebno je torej testirati ustreznost varnostne kopije. 
Smiselno je, da se za to zagotovi ločeno testno okolje, da ne bi vplivali na produkcijsko 
okolje. V primeru nezmožnosti zagotavljanja testnega okolja je varnostno kopijo 
smiselno restavrirati v času, ko je sistem ne- ali najmanj obremenjen, torej za čas 
vikendov, dopustov ali drugačne oblike mirovanja sistema. Na restavracijo podatkov, 
bodisi iz rednih varnostih kopij, bodisi iz arhiva, moramo biti torej vnaprej ustrezno 
pripravljeni.  
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Za DIS je značilno, da si izpada ne more privoščiti, saj bi ta omajal zaupanje vodilnih do 
sistema. Vodilni so vajeni informacije pridobiti takoj, oz. takrat, ko jih potrebujejo. S tega 
vidika mora biti varnost podatkov povsem zagotovljena. 
 
Trenutno varnostne kopije za DIS delajo za 10 delovnih dni nazaj, kar je smiselno. Od 
omenjenih varnostnih kopij je možno narediti samo popolno restavracijo (ang. full 
restore) – torej ponovno vzpostaviti stanje, kakršno je bilo na dan kreiranja varnostne 
kopije. 
 
Z izvozom baze podatkov (ang. dbexport) dosežemo obnovitev posameznih delov 
sistema. Izvoz je mogoč, ko obdelava DIS ne teče. Varnostna kopija se mora shraniti na 
strežnik, ki je zavarovan pred izpadom elektrike, proti ustavitvi dela diskovja ali defektu 
katerega od procesorjev. 
 
Izvozi baz podatkov se v Iskraemecu d.d. izvajajo: 

• enkrat tedensko  
Fizične varnostne kopije na trak za arhiv se v Iskraemecu d.d. izvajajo: 

• enkrat mesečno 
 
Mesečno, lahko pa tudi tedensko, vsebino tedenskih izvozov baz kopirajo na trak, prostor 
na disku pa takrat izprazni. Kopije na trak mesečno pripravljajo operaterji. Mesečne 
trakove fizično shranjujejo na varno mesto, v ognjevarno omaro na drugi lokaciji. Težava 
pri izdelavi varnostnih kopij v Iskraemecu d.d. je ta, da nekatera ključna poročila 
uporabniki potrebujejo le nekajkrat letno. Če se napaka ugotovi takrat, jo je zelo težko 
odpraviti, saj je mogoča le popolna restavracija podatkov na določen presek. V tem 
primeru smo zagotavljali testno okolje in s primerjavo okolij napako odpravili.  

4.4.8. AVTOMATIZACIJA POLNJENJA DIS V ISKRAEMECU D.D. 
 
Trenutno poteka ročno več obdelav, vse so natančneje opredeljene v nadaljevanju. 
Omenjeno je posledica različnih virov podatkov: Lotus Notes, tekstovne datoteke, Excel 
itn. Vse ročno delo lahko opredelimo kot del ETL procesa in ga je iz več razlogov nujno 
avtomatizirati: 

• Zmanjšanje napak kot posledica zmotljivosti človeka. 
• Večja zanesljivost. 
• Hitrejše polnjenje. 
• Sprotno vzdrževanje. 
• Lažji nadzor nad kvaliteto podatkov. 
• Več časa za razvoj področja PI. 

 
Z avtomatizacijo trenutnih procesov bomo dosegli enostavnejše upravljanje s podatki, 
zmanjšali možnost napak, skrajšali čase ETL prenosov. Hkrati se skrb za podatke prenese 
na vnašalce oz. lastnike podatkov, ki le-te poznajo in pazijo na njihovo pravilnost, da tako 
posledično povečamo kvaliteto podatkov.  
 
Cilj avtomatizacije obdelav je brez posredovanja pridobiti podatke v bazo podatkov 
Informix, kjer so razpoložljivi orodjem za poročanje. Smiselno bi bilo, da vnašalci 
podatkov le-te vnašajo direktno v bazo podatkov in do njih dostopajo izključno z orodji 
za poročanje ali drugim orodjem za delo s tabelami. Potrebno je pripraviti vmesnike, kar 
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je mogoče storiti v dodatnih orodjih (npr. Cordys) ali napisati program v jeziku, ki 
omogoča delo z vmesniki in bazami podatkov. Veliko je aplikacij na programskem 
orodju za delo z dokumentacijo Lotus Notes, ki vsebuje podatke za poročanje in te je 
potrebno spraviti v Informix. To je mogoče storiti preko direktne povezave orodja na 
bazo podatkov (ODBC). Natančneje se o avtomatizaciji dogovarjajo za vsako področje 
oz. rešitev posebej.  
Zagotavljanje avtomatizacije po področjih: 
 
Proizvodnja – Večina podatkov prihaja s transakcijskega sistema, plani pa se polnijo 
ročno iz preglednic Excel. Smiselno je zagotoviti vmesnik, da bi uporabniki namesto v 
Excelove preglednice polnili podatke direktno v bazo oz. v podatkovno skladišče. Cilj je 
aktivacija obdelave s klikom oz. na določeno časovno obdobje in ustrezna dokumentacija.  
 
Nabava – Mesečni plan se trenutno vpisuje v Lotus Notes zgolj za potrebe DIS. 
Predlagana možnost je ohranitev obstoječega vmesnika, in zagotovitev direktne povezave 
na bazo podatkov.  
 
Prodaja – Oddelek prodaje poda plan v Excel preglednici. To distribuira prodajalcem, ki 
pripravijo projekcije in predvidevanja. Popravljeno preglednico vrnejo referentki. Ta 
podatke združi, preveri in pošlje administratorju podatkovnih skladišč. Datoteko 
administrator ročno z nekaj manipulacijami pripravi za vnos v bazo podatkov. Od tod je 
proces avtomatiziran v smislu nočne obdelave ETL procesa.  
 
Finance – za poslovna poročila je potrebna avtomatizacija generiranja podatkov iz 
transakcijskega sistema Baan v posebno bazo podatkov Informix. Od tod se podatki 
upravljajo v Excelovem okolju oz. s t.i. simulacijo, neposredno povezavo Excela z bazo 
podatkov (ODBC). V simulacijah se opravijo preverjanja in po potrebi določeni popravki. 
Nujni so še popravki procedur v procesu ETL, ki se jih zaenkrat pač popravljajo ročno. 
 
Razvojni nalogi – potrebna je avtomatizacija pobiranja pripravljenih poročil z datotečne 
oblike v podatkovno bazo Informix in bo zagotovljena v najkrajšem možnem času. 
 
Kadri – Predlog avtomatizacije vpisovanja direktno v bazo podatkov in tako 
neposrednega zagotavljanja podatkov. Trenutno zgolj za potrebe evidence podatke 
vpisujejo v Excel ali celo Word, kar predstavlja vir podatkov za podatkovno skladišče.  
 
Letni plani – potrebna avtomatizacija do te mere, da podatke vnašajo preko spletnega 
vmesnika direktno v Informix.  
 
Avtomatizacijo trenutno lahko zagotovimo le na račun spreminjanja procesov, kar 
pomeni prilagajanje uporabnikov na novo okolje. Objektivno oceno lahko podamo šele 
po posvetu z vsemi vpletenimi in za vsako področje oz. rešitev posebej. Avtomatizacija 
procesov je torej smiseln proces, ki se povrne, bodisi časovno, bodisi finančno.  
 
4.5. Vsebinski pogled na DIS z omejitvijo na poročila upravi 
 
Tehnološko uporabniki obvladujejo samo orodja za izkoriščanje podatkov in skrbijo za 
pripravo poročil na najvišjem nivoju. Ker je transakcijski nivo živ in stalno spreminjajoč, 
je nekatere spremembe potrebno upoštevati tudi na analitičnem nivoju. Te spremembe je 
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mogoče ustrezno in pravočasno implementirati le, če je zagotovljena ustrezna podpora na 
nivoju priprave podatkov in temeljito opredeljenih procesov.  
 
Vsebinsko so uporabniki omejeni na svoja poslovna področja, ki jih obvladujejo do 
potankosti. S podatki strežejo svojemu ožjemu poslovnemu okolju. So neke vrste 
nadzorniki ustreznosti podatkov, ki prihajajo v sistem in so objavljeni v organizaciji. 
Tako nadzorovani podatki so zanesljivi in uporabni celo in še posebej na najvišjih nivojih 
vodstva. 
 
Pojavljale so se težnje po izgradnji DIS, ki bi podatke pridobival direktno iz operativnega 
nivoja ali preko podatkovnih tržnic. Poizkusi so se žal izjalovili, saj poizvedbe trajajo 
predolgo, vodilni pa podatke potrebujejo takoj. Čeprav so bili prav na začetku razvoja 
sistemov za podporo odločanju sistemi oblikovani prav na omenjeni način, so le-ti 
zagotavljali le surove podatke in tekoče stanje, ne pa primerjav s plani, trendov in 
zgodovine.  
 
Spodnja slika prikazuje področja DIS, ki se v Iskraemecu d.d. uporablja kot temeljni vir 
informacij za najvišje vodstvo. Področja, ki jih pokriva DIS v Iskraemeco d.d. so: 

• Finance s poročili o kazalcih uspešnosti, bilancah, terjatvah in obveznostih, 
stroških. 

• Nabava s poročili o nabavi po poslovnih področjih, primerjava s plani 
• Proizvodnja s poročili o sestavu, torej narejenih izdelkih in odpremi, torej 

izdelkih, odpremljenih na skladišče, vrednotenje po zalogah. 
• Kadri s poročili o številu zaposlenih na različne načine, po izobrazbi, poslovnih 

funkcijah idr. 
• Prodaja s poročili po statističnih skupinah, državah, primerjava s plani in 

zgodovino. 
  
Vodstvo do podatkov v DIS trenutno dostopa z brskalnikom preko vmesnika, kot ga 
prikazuje slika 16.  
Slika 16: Poslovna področja Iskraemeco d.d.v DIS-u 

 
 

Vir: Iskraemeco d.d. interno gradivo 
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Poslovna področja so prikazana v obliki map, te pa vsebujejo še dokumente s 
pripadajočimi poročili. Poslovna področja se vrstijo glede na pogostnost uporabe. 
Podrobneje je uporaba in primerjava poročil prikazana v prilogi 8. 

4.5.1. OPREDELITEV POSLOVNEGA PROCESA Z OMEJITVIJO NA PODROČJE 
PRODAJE  

 
Osnovni cilj poslovanja vsakega podjetja je doseganje čim večjega dobička. V našem 
podjetju je ta cilj izražen z donosnostjo kapitala. Dobiček, ki ga podjetje prikazuje z 
izkazom uspeha, je razlika med prihodki in odhodki podjetja v nekem obdobju. Čim večji 
je ta dobiček, tem bolj uspešno je podjetje. Prihodke podjetja v grobem lahko razdelimo 
na poslovne prihodke, prihodke iz financiranja in izredne prihodke. Na enak način 
razdelimo tudi odhodke podjetja.  
 
Za večino, vsaj proizvodnih podjetij, so najpomembnejši poslovni prihodki, ki jih 
podjetje dosega s prodajo proizvedenih izdelkov ali storitev. Prihodki so torej prodajna 
vrednost prodanega, ki jo dobimo z množenjem prodane količine in prodajne cene 
posameznih izdelkov. Odhodki so stroški prodanih proizvodov, torej bi lahko rekli, da 
podjetje ustvarja dobiček z razliko med prodajno in stroškovno ceno. 
 
Tukaj se takoj pojavi vprašanje, ali je osnova prihodkov zaračunana ali plačana prodajna 
vrednost. Zaračunana prodajna vrednost pomeni, da jo štejemo med prihodke, ko kupec 
dobi proizvode, torej ne v trenutku izstavitve računa, še manj pa ob plačilu računa. 
Podjetja običajno ugotavljajo prihodke po načelu zaračunane prodajne vrednosti. Z vidika 
ugotavljanja dobička podjetja to ni povsem v redu, ker račun lahko ostane neplačan, 
seveda pa nezmožnost plačevanja kupcev ne vpliva na uspeh poslovanja v ožjem smislu, 
ki ga predstavlja razlika med prodajno in stroškovno ceno (Pučko in Rozman, 1993, str. 
372). 
 
Uspeh poslovanja z vidika poslovnih prihodkov je torej mogoče izračunati že pri procesu 
prodaje, saj imamo takrat znano prodajno ceno, poznana pa nam mora biti tudi stroškovna 
cena, saj je prodajna cena pogosto oblikovana na osnovi znane stroškovne cene. Podatki, 
razen stroškovne cene, so razvidni iz računa, ki se izstavi kupcu po končanem postopku 
odpreme.  
 
V interesu vsakega podjetja je, da ima o tako pomembni kategoriji, kot so izstavljeni 
računi, dobro evidenco. To pomeni, da tam obstajajo kvalitetni podatki tudi v elektronski 
obliki. Rekli smo že, da je iz teh podatkov možno dobiti kvalitetne informacije, torej je to 
odlično področje za začetek uvajanja skladiščenja podatkov. 
 
Znotraj prodajnega procesa tečejo aktivnosti od sprejemanja naročil do zapiranja naročil. 
Slika 17 prikazuje omenjeni tok prodajnega procesa ter vložke in izložke iz tega procesa. 
Prikazani prodajni proces sestavljajo štirje podprocesi: 
• obdelovanje naročil kupcev 
• odpremljanje izdelkov kupcem 
• izstavljanje računa kupcu 
• zaključevanje naročila 
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Na operativnem nivoju je ta proces dobro podprt z našo poslovno rešitvijo Baan. Ta 
rešitev krmili prodajni proces in tudi hrani vse podatke o posameznih dogodkih, ki se 
znotraj procesa dogajajo. Tok dogodkov in podatkov znotraj tega procesa nas v tem delu 
podrobno ne zanima, saj je to domena rešitve Baan, dejstvo pa je, da ta rešitev nudi 
relativno malo in slabo pripravljene podatke za višje nivoje v organizacijski strukturi. Za 
ta nivo so najbolj zanimive razne analize prodaje, trendi in primerjave s plani, te 
informacije pa bomo pripravljali na osnovi skladiščenih podatkov. Skladiščenje podatkov 
že po definiciji ne podpira procesa, ampak le hrani za nas zanimive podatke, ki v procesu 
nastajajo. 
 
V tem prodajnem procesu je zato potrebno najprej določiti podatke, ki jih bomo 
skladiščili. Poglejmo, kateri podatki v tem procesu nastajajo, in kateri so primerni in 
uporabni za skladiščenje.  
 
Slika 17: Poslovna rešitev Baan: Distribucija: Prodajni proces 

O bd e lovan je
na roč i l

O d p rem lja n je
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Zap i ra n je  
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Ku p ec

Ku p ec
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Vir: Iskraemeco d.d. interno gradivo 

 
Prodajni proces se v informacijskem smislu običajno začne šele z vnosom naročila, ki je 
trenutno še ročen. Podatki o naročilih, predvsem še neodpremljenih, so že pomemben 
pokazatelj pokritosti proizvodnje z naročili, to pa je pomembna informacija za vodilne. 
Naročilu običajno sledi odprema izdelkov kupcu. Ta se izvede ob vnaprej dogovorjenem 
terminu, ki je razviden iz naročila. Dejanski datum odpreme, v primerjavi z željenim 
datumom odpreme, je pomemben kriterij za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev kupcev in s 
tem tudi ocenjevanja kupčevega zadovoljstva. 
 
Odpremi sledi izstavitev računa. To je tisti del prodajnega procesa, ki predstavlja vir 
podatkov, ki so uporabni tudi izven samega prodajnega procesa. Prvi uporabnik teh 
podatkov je knjigovodstvo, ki spremlja terjatve do kupcev, drugi uporabniki pa te podatke 
potrebujejo predvsem v statistične namene (za pripravo raznih poročil in analiz). Poslovni 
informacijski sistemi ponavadi zelo dobro pokrijejo povezavo na knjigovodstvo, priprava 
analiz in poročil pa običajno ni tako dobro podprta. Velik problem je tudi v tem, da kljub 
obilici vnaprej pripravljenih poročil, uporabniki prihajajo vedno z novimi in novimi 
potrebami in zahtevami. 
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Po dejanski odpremi se naročila samodejno zapirajo, če se odpremljena količina ujema z 
naročeno. V primeru neujemanja je vsako naročilo možno ročno zapreti, to pa se običajno 
zgodi le po dogovoru s kupcem.  
 
Opisani proces oz. podatke iz njega je potrebno prevesti v ustrezen, za potrebe okolja PI, 
dimenzijski model. Ta vsebuje tabele dejstev in dimenzije, med seboj povezane tako, da 
je poizvedovanje s sistema najlažje. Primer dimenzijskega modela Prodaje v Iskraemeco 
d.d. prikazuje slika 18.  
 
Slika 18: Zvezdna shema modela realizacije prodaje 

Partner
  Partner
  P Računovodska skupina
  P Država
  P Področje
  P Celina

Mere
Naročena količina
Fakturirana količina
Znesek na naročilo
Fakturiran znesek
Stand. Str. Cena
Stroški operacije
Davek
Material domači
Material uvoz
Deli isd
Deli mehan
Deli ostali
Storitve isd
Storitve ostale
Direktno delo
Normativ is
Normativ es
Bruto znesek
Neto znesek
Rabat
FS poslovnih področij
FS PE IS
FS PE ES
FS podjetja
FS PE
VS skupaj
FS skupaj
Lastna cena podjetja
Lasnta cena PE IS
Lastna cena PE ES

Izdelek
  Izdelek
  I Statistična skupina 1
  I Statistična skupina 2
  Poslovna enota

Datum fakture
  FDan
  F Teden
  F Mesec
  F Kvartal
  F Polletje
  F Leto

Valuta
  Valuta

Vrsta dejavnosti
 Vrsta dejavnosti

Datum naročila
  NDan
  N Teden
 N Mesec
 N Kvartal
  N Polletje
 N Leto

Datum odpreme
  ODan
  O Teden
 O Mesec
 O Kvartal
  O Polletje
 O Leto

Merska enota
  Merska enota

Plačilni pogoji
 Plačilni pogoji

Destinacija
  Končna država
  D Področje
  D Celina

Skladišče
 Skladišče

Željeni datum dobave
  ZDan
  Z Teden
  Z Mesec
  Z Kvartal
  Z Polletje
  Z Leto

Dostavni pogoji
  Dostavni pogoji

Planirani datum dostave
  PDan
  P Teden
 P Mesec
 P Kvartal
  P Polletje
  P Leto

Obračunska valuta
  Obračunska valuta  
Vir: Iskraemeco d.d. interno gradivo 

 

4.5.2. OPREDELITEV OBSTOJEČEGA STANJA 
 
DIS v Iskraemeco d.d. je zastavljen tako, da se vsak dan ob 18.30 prične glavna obdelava 
strežniku, ki zagotovi, da se sveži podatki po obdelavi, ki običajno traja 10 ur, vidijo v 
DIS.  
 
Obdelava je sestavljena iz posameznih modulov: nabava, prodaja, finance, kadri, 
poizvodnja. Za vsak modul se namreč črpajo podatki direktno iz BAAN-a, baze, 
skladišča ali okolja (LN, Excell). Podatki se nadalje obdelajo s procedurami, ki so 
združene po modulih. S procedurami podatke sumirajo in filtrirajo. 
 
Obdelava se običajno konča šele v poznih jutranjih urah (okrog 8.00 ure). Vedno 
obdeluje vse podatke in so po uspešni obdelavi tudi na razpolago. Če pride do izpada v 
sistemu ali do raznih naknadnih popravkov, je potrebno obdelavo ponoviti. Vendar pa 
svežih podatkov v primeru izpada obdelave ni mogoče zagotoviti še isti dan. 



59 

 
Poudariti je potrebno, da plane za vse module vstavljajo ročno, kar iz izkušenj pomeni 
veliko napak. To predstavlja informacijsko vrzel, saj je avtomatizacija procesa zaradi 
diverzifikacije in nestandardnih virov nemogoča.  

4.5.3. PODATKOVNO SKLADIŠČE IN OPREDELITEV OBSTOJEČEGA ETL-A 
 
Podatki v podatkovno skladišče prihajajo iz različnih virov: 

- Baan (operativni oz. transakcijski informacijski sistem). 
- Informix tabele (nekatere ročno vzdrževane tabele na podatkovni bazi Informix). 
- Informix procedure (ročno popravljanje procedur). 
- Lotus Notes (ročno polnjenje podatkov v podatkovno skladišče). 
- Excel (ročno polnjenje podatkov v podatkovno skladišče). 

 
Zaradi ročnega vnosa pogosto prihaja do napak, ki jih je težko odkriti in popraviti. Vsi ti 
ročni vnosi v sedanji obliki zahtevajo veliko časa. Vsak ročni vnos zahteva dodatno delo 
(zamudni, kompleksni in nestandardizirani postopki), da podatke prenesemo v DIS. Tako 
mora administrator DIS-a podatke, ki jih v sistem Lots Notes vsako jutro vnese oddelek 
proizvodnje, ročno prevesti v ustrezno obliko, jih ročno prenesti v podatkovno skladišče, 
zagnati ustrezne procedure, ki prevedejo surove podatke v dimenzijski podatkovni model 
in dopolniti tabelo dejstev. Rezultat so poročila, ki si jih vsako jutro ogleda član uprave, 
ki je zadolžen za nadzor proizvodnje. Večina ostalih podatkov prihaja neposredno iz 
Baan-a in je avtomatska. Administratorjevo posredovanje je potrebno le izjemoma in 
sicer ob spremembah na viru.  
 
V primeru napake, bodisi s strani administratorja, bodisi vira, je potrebno ves zamudni 
postopek ponoviti. Zaradi dolžine obdelave (16 ur), so popravljeni podatki na voljo 
uporabnikom lahko šele naslednji dan. 
 
Podatkovno skladišče je jedro DIS-a. To je prostor, kjer se nahajajo vsi podatki iz zgoraj 
naštetih virov in to v taki obliki, da so med seboj primerljivi (plan/realizacija), ETL je 
proces luščenja ali ekstrakcije, spreminjanja ali trasformacije podatkov iz vira in 
nalaganja ali ang. load podatkov v podatkovno skladišče. Sam proces ETL v sedanjem 
sistemu traja tudi do 16 ur in je občutno predolg, saj ne omogoča ponovljivosti v istem 
delovnem dnevu. S tem ob kakršnikoli napaki tudi ni možno v istem dnevu zagotoviti 
ažurnih podatkov. 
 
V podatkovnem skladišču obstaja preko 30 modelov, ki so namenjeni izdelavi poročil 
prej v orodjih za poročanje MetaCube, danes v Microstrategy. Poleg tega so tu še vsi 
podatki, ki se kažejo kot poročila v aplikaciji ShowBusiness, danes tudi ta v 
Microstrategy-ju. Zaradi tako velikega obsega obdelava podatkov (ETL) traja tako dolgo. 
Zaradi dveh različnih aplikacij za analitiko prihaja v nekaterih primerih do redundance 
podatkov. Vse podatke dnevno izbrišemo iz podatkovnega skladišča in se na novo 
generirajo iz vira podatkov, razen na nekaterih področjih, kjer je zgodovina podatkov 
narejena posebej. To so glavni razlogi za dolžino obdelave in s tem tudi za njeno 
neponovljivost v istem dnevu. 
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Razbijanje procedur po segmentih je bila možnost, ki pa se, žal, zaradi integriranosti ETL 
sistema ni obnesla. Edina možnost je popolna in celovita prenova ETL procesa. S 
prenovo DIS je potrebno zagotoviti neodvisnost obdelav in polnjenje samo spremenjenih 
podatkov in ne vseh, kot je bilo to doslej. Optimizirati bi bilo potrebno SQL procedure, 
da bi te delovale kar najbolje. Zaradi zapletenosti prenova ETL predstavlja najtežjo fazo 
prenove DIS. Težava je morda tudi v tem, ker so orodja za upravljanje ETL procesa zelo 
draga in je proces potrebno zagotoviti ročno. Ročno zagotavljanje procesa je zamudno, 
drago, nepreverjeno in na koncu lahko celo neučinkovito. So pa trendi tudi na tem 
področju krepko v prid uporabe orodij.  
 
Hkrati je prenova tega področja takšne narave, kjer se veliko delo, ki se izvaja v ozadju, 
pri vodilnih ne vidi tako, kot npr.: menjava uporabniškega orodja. Uporabniki podatke 
prejemajo v vsakem primeru, le po prenovi je manj izpadov, večja zanesljivost sistema, 
boljši modeli, bolj povezljivi modeli in odtod možnost kvalitetnejših analiz. Omogočeno 
je vrtanje kamorkoli, podatki so bolj točni. Vodilni lahko pridejo do elementarnih 
podatkov itn. Kakorkoli smo se informatiki skupaj z vodjem in zunanjimi svetovalci 
trudili predstaviti prednosti prenove upravi, le-te še nismo prepričali. Prenova ETL 
procesa je nujna in potrebna in verjamem, da bo poslovni sistem Iskraemeca d.d. kmalu 
storil tudi ta korak.  

4.5.4. ORODJA PI 
 
Kot analitično orodje DIS-a se v Iskraemecu d.d. uporabljata Metacube Explorer (MCE) 
in ShowBusiness (SBZ). Razvoj teh dveh orodij je bil s strani proizvajalca ustavljen iz 
poslovnih in tehničnih razlogov. Pri produktu ShowBusiness tudi ni več tehnične 
podpore, zato so spremembe nemogoče, oviran je celo razvoj informatike podjetja. Z 
novimi verzijami operacijskih sistemov Windows XP je težko, celo nemogoče zagotoviti 
pravilno delovanje starih, v primeru SBZ 16 bitnih aplikacij. Razvoj novih modelov in 
ekranov v starih aplikacijah je dolgotrajen in zelo kompleksen.  
 
Predlagana nova arhitektura temelji na eni platformi enega proizvajalca, ki naj bi bil 
vodilni svetovni ponudnik. Njegove možnosti so večje, samo delovanje bolj zanesljivo, 
uporaba enostavnejša. Omogočajo pregled analiz preko interneta, elektronske pošte, sms 
sporočil… Vse posledično pomeni centralno vzdrževanje, nič več namestitev mrežnih 
povezav zgolj na odjemalce (razen pri administratorju in super uporabniku). Ob novi 
verziji samo posodobimo instalacijo na aplikacijskem strežniku.  
 
V prvi fazi prenove DIS-a je predlagana zamenjava obstoječih orodij za analitiko z novim 
orodjem, ki bi po možnosti nadomestilo obstoječi dve (SBZ, MCE). Poleg vseh že 
obstoječih funkcionalnosti bi novo orodje ponujalo še nove možnosti. Bistvo pa je, da 
orodja PI zaradi preprostosti upravljanja s podatki tendirajo k temu, da uporabnik več 
časa posveča kvaliteti informacij. Za Iskraemeco d.d. so aktualna orodja na trgu: 

- MicroStrategy, ki je eno vodilnih podjetij v svetu na področju PI in ustreza 
tehničnim zahtevam podjetja Iskraemeco d.d. Zato je za zamenjavo predlagana 
platforma MicroStrategy 7i. 

- Business Objects je orodje za poročanje, ki zagotavlja enake funkcionalnosti kot 
zgoraj omenjeno orodje in velja kot najbolj uporabljano orodje v svetu. Slaba 
lastnost je, da orodje nima ustrezne podpore ponudnika na slovenskem trgu. 
Podjetje, ki zastopa produkt Business Objects, trži le licence in programsko 
opremo.  
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- Crystal Enterprise solution s svojimi produkti s področja analitike konkurira 
ostalim orodjem z neposredno povezavo na transakcijsko orodje Baan. Žal pa ne 
ustreza vsem zahtevanim tehničnim specifikacijam, ki so potrebne za umestitev 
orodja v informacijsko okolje Iskraemeca d.d.. 

Obstajajo seveda še ostala orodja, ki se iz takšnih ali drugačnih razlogov niso uvrstila v 
ožji izbor. Najtehtnejši razlog izločitve je bila tehnična neustreznost. Iskraemeco d.d. ima 
namreč standardni operacijski sistem Unix in podatkovno bazo Informix. To sta glavna 
tehnična pogoja, ki ju mora podpirati izbrano orodje.  
 
Pri izbiri orodja smo v Iskraemecu d.d. upoštevali nekatere kriterije, ki so opredeljeni v 
prilogi 20. Najpomembnejši faktor, ki je vplival na izbiro orodja, je bila 
komplementarnost z obstoječim informacijskim sistemom tako na področju 
funkcionalnosti kot tehnologije. Parametri, na podalgih katerih se je odločitev sprejela, 
so: 

• Tehnološka ustreznost. 
• Nadomestitev obeh obstoječih orodij. 
• Nove funkcionalnosti. 
• Enostavna administracija. 
• Lažje upravljanje z varnostjo. 
• Zagotovljen razvoj. 
• Enostavna uporaba orodja MSTR Web po principu spletnega brskanja (surfanja). 
• Podobnost z že obstoječimi orodji (MCE in SBZ). 
• Veliko dodatnih možnosti za prikaz poročil. 
• Združuje funkcionalnosti orodij MCE in SBZ. 
• Močno razvit segment varnosti in administracije. 

 
Izbrano orodje je Microstrategy 7i, ki podpira tehnološke standarde, ki so uveljavljeni v 
podjetju: operacijski sistem UNIX in baza podatkov Informix. Zaradi svoje narave je 
sposoben zamenjati in celo nadgraditi obstoječa orodja za poročanje. 
 
5. PROJEKT PRENOVE DIS V ISKRAEMECU D.D. 
 
Projekt prenove sistema za podporo odločanju v podjetju pomeni zelo zahtevno nalogo, 
ki je pogojena z učinkovitim upravljanjem informacijske infrastrukture in močno podporo 
vodstva. Takšni sistemi zahtevajo kvalitetno upravljanje podatkov, predvsem pa njihovih 
virov. Ravno ti sistemi verjetno predstavljajo enega največjih potencialov za podjetja, ki 
so v nenehnem boju za pridobivanje in ohranjanje konkurenčne prednosti. Zlasti uporaba 
metod umetne inteligence in drugih statističnih metod prinaša na področju računalniško 
podprtega odločanja številne priložnosti.  
 
DIS je torej sistem, ki preko podatkovnega skladišča in določenih orodij generira končna 
oz. sumirana poročila za najvišje in srednje vodilne delavce podjetja. Za omenjeno sta v 
organizaciji Iskraemeco d.d. razpoložljivi orodji SBZ in MCE, ki pa naj bi ju kmalu 
nadomestilo orodje Microstrategy.  

5.1.1. NAČRTOVANJE IN UPRAVLJANJE PROJEKTA PRENOVE DIS 
 
Problemi, ki so se pojavili z razvojem podatkovnih skladišč, lahko razdelimo v tri sklope:  
− Zajemanje podatkov iz različnih virov podatkov (heterogeni viri), ki ni rešeno na 

enoten način. 
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− Ker je sistem samo rasel, je postala prenova nujno potrebna. Trenutno je težko 
ugotoviti aktualne vsebine. Vsebine je možno združiti, postopek prenosa podatkov v 
DIS je dolgotrajen.  

− Orodja za analitiko so stara in potrebna zamenjave, saj obstoječa povzročajo velik 
problem pri vzdrževanju in novem razvoju.  

Navedeni trije sklopi so med seboj neodvisni, vendar le vsi skupaj tvorijo DIS, ki bo 
zagotavljal ustrezne podatke.  

5.1.2. IZDELAVA NAČRTA PROJEKTA PRENOVE PODATKOVNIH SKLADIŠČ 
 
Načrt mora biti kljub svoji zapletenosti izdelan podrobno, tako z vidika nalog kot 
izvajalcev le-teh. Skratka, načrt mora biti integriran in natančen. Integriran zato, ker se 
dogaja, da posamezni načrti izvajalcev enostavno niso usklajeni. Izdelan je načrt za 
modeliranje nalog, ki nikakor ne upošteva načrta za transformacijo, luščenje in nalaganje 
podatkov, nobeden pa ni združljiv z načrtom za tehnično postavitev okolja. Načrt mora 
biti torej eden ali pa vsaj ustrezno integriran.  
 
Načrtovanje posameznih nalog mora biti tako natančno, da je morebitne zaostanke ali 
probleme moč definirati in odpraviti čimprej. Če nalogo preprosto opredelimo kot 
luščenje, prevajanje in nalaganje podatkov, se kaj hitro zgodi, da se naloga, ki ni 
definirana natančneje, zavleče v tedne ali mesece. Hkrati je takšno odkrivanje vzroka za 
zaostanek dolgotrajno ali celo neuspešno.  
 
Samo prenovo je potrebno razdeliti na tri neodvisne dele:  

• zajem podatkov,  
• reorganizacija modela podatkovnega skladišča in s tem prenova ETL procesa,  
• zamenjava analitičnega orodja. 

Tako npr. Prenova zajemanja podatkov ne vpliva na analitično orodje, ki se uporablja v 
organizaciji. Vendar le vsi trije elementi tvorijo uspešen DIS, ki zadovolji vse potrebe in 
reši vse že prej omenjene probleme. 
 
Pred prenovo je potrebno opraviti analizo stanja, ne samo iz tehničnega vidika, pač pa 
predvsem iz vsebinskega: od kod se polnijo podatki, kateri viri so problematični ipd. 
Potrebno je izvedeti, kateri kazalniki so potrebni za poslovno odločanje (ali že obstajajo, 
ali je možnost dodajanja novih). Analiza bi morala vključiti ključne ljudi s posameznih 
poslovnih področij. Rezultat naj bi bila analiza DIS-a po vsebinskih področjih (katera 
poročila, kazalniki, ...). 
 
Prenova zajema podatkov ali druga faza projekta prenove DIS 
 
Podatke za DIS zajemamo iz različnih virov. Prenove so potrebni vsi procesi za ročno 
polnjenje podatkov iz zunanjih virov (Lotus Notes, Excel, Informix procedure). Nekateri 
podatki za plane se vnašajo v Lotus Notes, drugi v Excel. Pri podatkih, ki prihajajo iz 
zgoraj navedenih virov, je postopek prenosa v podatkovno skladišče zapleten in 
dolgotrajen. Poleg tega zahteva človeka, ki je zadolžen za vnos podatkov in pomoč s 
strani administratorja sistema DIS. V ta namen se predlaga vnos podatkov preko 
interneta, kjer bi se vsa poročila vnašala v neko aplikacijo, hkrati bi bil za to nalogo 
dovolj le skrbnik podatkov na strani vsebine. Prenos podatkov v podatkovno skladišče bi 
bil tako omogočen le s klikom na gumb. Pomoč administratorja ne bi bila več potrebna. 
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Podatke ročno popravljamo oz. dodajamo vsak mesec v procedure. To je zamudno 
rutinsko delo z veliko možnostmi za napake. To delo opravlja administrator DIS-a. 
Namesto popravljanja procedur je procedure potrebno spremeniti tako, da popravki niso 
več potrebni. V primerih, kjer bi bilo vseeno potrebno dodati kakšen podatek, se uporabi 
tista internet aplikacija kot za vnose planskih vrednosti, ki bi omogočala vnose preko 
prijaznega in enostavnega internet vmesnika.  
 
Za potrebe prenove zajema podatkov bi bilo torej potrebno napisati internet aplikacijo. 
Aplikacija bi nadomestila vse ročne vnose in bi bila razširljiva, kar pomeni, da ob pojavu 
novih potreb po zajemu podatkov enostavno dodamo novo masko za vnos. Za 
programiranje aplikacije bi potrebovali 3 človek/mesece. 
 
 
Reorganizacija podatkovnega modela v skladišču podatkov in prenova ETL procesa 
ali tretja faza projekta prenove DIS 
 
Tukaj gre predvsem za optimizacijo že obstoječih modelov glede na vsebinsko analizo, 
kjer bi ovrednotili zdajšnje modele in jih po potrebi reorganizirali. Posledično bi 
prilagodili procedure, ki izvajajo proces ETL. Namen prenove procedur je skrajšati 
trajanje obdelave ter procedure popraviti na tak način, da od administratorja ne zahtevajo 
mesečnih popravkov in dopolnitev. S tem bi dosegli ponovljivost obdelave v istem dnevu. 
Razbremenili bi delo administratorja DIS-a, ki sedaj izgubi kar nekaj časa (približno 4 ure 
na dan) zaradi operativnih nalog samo, da zagotovi pravilno delovanje sistema ne 
upoštevajoč kvalitete podatkov. Tako pridobljeni čas lahko posvetimo nadaljnjemu 
razvoju področja PI, saj povpraševanje po novih vsebinah narašča.  
 
Za dolžino obdelave obstaja še en razlog, ki je podrobneje razložen v naslednjem 
poglavju. To je uporaba dveh aplikacij za analitiko. Zaradi tega prihaja do redundance 
podatkov. Zdajšnja obdelava je iz tega naslova daljša za približno 5 ur. Ta segment 
prenove je najobsežnejši in tudi najzahtevnejši. Zato je trajanje tudi težko oceniti. 
Natančnejšo oceno bi lahko podali po temeljiti analizi stanja (tudi vsebinski analizi) in po 
zahtevah s strani Iskraemeca. Ocenjujemo, da bi ta del prenove trajal približno 6 
človek/mesecev. 
 
Zamenjava analitičnega orodja - prva faza projekta 
 
Kot že omenjeno, se v podjetju za poročanje iz podatkovnega skladišča uporabljata 
aplikaciji ShowBusiness in Metacube. V prvi fazi prenove DIS predlagamo zamenjavo 
obstoječih orodij za analitiko z novim orodjem, ki bi nadomestilo obstoječi dve (SBZ, 
MCE). Poleg vseh že sedaj obstoječih funkcionalnosti novo orodje ponuja še nove 
možnosti (več o tem v naslednjem poglavju).  
 
MicroStrategy je eno vodilnih podjetji v svetu na področju PI (Microstrategy inc. 
[URL:http://www.microstrategy.com], 25.5.2005). Zato je kot zamenjava za obstoječa 
orodja predlagana platforma MicroStrategy 7i. Za zamenjavo orodja ob predpostavki, da 
so podatki že pripravljeni v pravi obliki, bi potrebovali 1 človek/mesec. 
 
Argument za izbiro orodja je tehnične narave, saj je bilo Microstrategy tisti čas edino 
orodje, ki je podpiralo povezavo na, v Sloveniji ne tako razširjeno, bazo podatkov 
Informix in je bilo tako kompatibilno z obstoječim informacijskim sistemom v podjetju.  
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Slika 19: Prenova DIS v Iskraemecu d.d. po fazah 

 
 
Prenovo DIS-a lahko v Iskraemeco d.d. razdelimo na 3 med seboj skoraj neodvisne dele: 

• Zamenjava orodja za analizo in prikaz podatkov (trenutno operativna MCE in 
SBZ).  

• Črpanje podatkov v podatkovno skladišče (trenutno preko procedur oz. ročno). 
• Optimizacija in vzdrževanje podatkovnega skladišča (omejevanje prenosa 

podatkov in čiščenje le-teh). 
 
Praviloma in po mnenju mnogih avtorjev knjig o podatkovnih skladiščih (Inmon, 
Kimball) bi si morale faze slediti v drugačnem zaporedju, in sicer: Najprej druga faza 
Iskreemeca, kjer se izvede analiza potreb in potrebne podatke pripelje v podatkovno 
skladišče skozi ETL proces, ki je seveda ustrezno optimiziran. Slediti bi moral prevod 
podatkov v dimenzijski model v podatkovnem skladišču kot tretja faza Iskraemeca. Kot 
prva faza Iskraemeca, pa nato vse prevedene modele registrirati v novem orodju. 
Nazorneje opredeljuje pravilen potek faz slika 20.  
 
Slika 20: Pravilen pretok prenove DIS po teoriji 
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Vendar so nas razmere prisilile v spremembo implementacije projekta. Razlogi, zakaj 
smo torej začeli na vrhu z zamenjavo orodja kot našo prvo fazo, ki med uporabnike 
prinaša največ sprememb, so naslednji:  

• Pomanjkanje vzdrževana. Leto in pol namreč ni bilo nikogar znotraj podjetja, ki bi 
intenzivno vzdrževal DIS znotraj organizacije, zato ni bilo usklajenosti med 
zunanjimi izvajalci in dejanskimi potrebami podjetja.  

• Ni razvoja za obstoječa orodja in jih je nujno potrebno nadomestiti, sicer lahko 
pride do izpada DIS pri nadgradnji operacijskih sistemov pri uporabnikih.  

• Zamudno vzdrževanje obstoječih ročno pisanih procedur.  
• Zastarela orodja, ki ne ponujajo toliko uporabnih možnosti kot nova orodja. 
• Možnost hitrega prehoda na novo orodje zgolj z registracijo obstoječega stanja v 

novem orodju. 
• Možnost nadaljnjega razvoja DIS, ki je z novim orodjem zagotovljena. 
• Tehnične omejitve: orodje mora podpirati možnost povezave z obstoječo 

podatkovno bazo. 
• Ohranitev sedanjih funkcionalnosti in večja možnost distribucije. 
• Nadomestitev obeh obstoječih orodij z enim, novim. 

 
Faza v Iskraemecu, opredeljena kot prva, je nujna, ne reši pa še vseh ostalih prej 
navedenih težav. Temu je namenjena druga faza, razlogi za njeno implementacijo pa so:  
 

• Prilagoditev oblike podatkov in ETL procesa na novo orodje. 
• Čiščenje podatkov.  
• Črpanje podatkov inkrementalno in ne vedno vseh. 
• Prestrukturiranje podatkov. 
• Avtomatizacija in odprava ročnih posegov v procedure. 

 
Nadgradnja druge je tretja faza, ki narekuje prevod vseh pridobljenih podatkov v ustrezne 
dimenzijske modele. Preveriti je potrebno obstoječe modele (prodaja, nabava, 
proizvodnja…), uporabiti, kar je znanega in upoštevati spremembe. Preslikava podatkov 
od tod v orodje je enostavna in hitra. V orodju je potrebno le registrirati tabele dejstev in 
dimenzijske tabele. Orodje potem samo prevede dimenzije v atribute in dejstva v mere. 
Prenovljeni model omogoča: 

• poročanje prav do elementarnega nivoja, 
• vrtenje in vrtanje v vse smeri, 
• povezljivost modelov preko skupnih dimenzij, 
• izdelavo vseh vrst poročil s podatki v sistemu, 
• izjemno hiter odziv na potrebe uporabnikov, 
• veliko fleksibilnost modelov in sistema. 

Z ustrezno oz. celovito prenovo DIS Iskraemeco d.d. pridobi nenadomestljiv poročevalski 
sistem z naslednjimi kvalitetami: 

• zanesljivostjo, 
• razpoložljivostjo, 
• možnostjo nadaljnjega in hitrejšega razvoja, 
• manj napak (avtomatizacija) pri zagotavljanju podatkov, 
• distribucijo poročil. 

 



66 

5.1.3. ZBIRANJE IN OPREDELITEV POTREB 
 
Najprej je potrebno oceniti, ali je organizacija sploh pripravljena na podatkovno skladišče 
kot temeljni vir DIS-a. V splošnem velja naslednjih pet faktorjev, natančneje opredeljenih 
v prilogi 18, ki zagotavljajo uspeh projekta prenove podatkovnega skladišča: 

• Močna podpora in zainteresiranost vodstva. 
• Trdna nepremagljiva poslovna motivacija. 
• Sodelovanje informatike z ostalimi poslovnim funkcijami. 
• Trenutna analitična kultura. 
• Možnost izvedbe. 
• Poslovne potrebe. 

 
Ena od tehnik za zbiranje potreb so intervjuji. Ti morajo biti strogo načrtovani in zajemati 
prav vse segmente, kjer se lahko pojavijo poslovne potrebe, ki bi jih bilo potrebno 
zagotoviti v podatkovnem skladišču. Ko so intervjuji zaključeni, je nujno napraviti 
analizo zaključkov. Končno ponovno preverimo razpoložljive vire. 
 
Da bi lahko razumeli, za kakšne poslovne potrebe sploh gre, se je potrebno začeti 
pogovarjati s poslovnimi uporabniki. Znano je, da so bili preizkušeni še drugi alternativni 
načini, ki pa se, žal, niso obnesli. Jasno je tudi, da poslovni uporabniki govorijo drugačen 
jezik kot informatika. Tako lahko neka vrednost nekomu v marketingu pomeni nekaj 
povsem drugega, kot pomeni nekemu administratorju baz podatkov. Hkrati so lahko 
poslovni uporabniki pri podajanju potreb prav zastrašujoči in zahtevni, zato previdnost ni 
nikoli odveč. Bistvo oz. center vesolja podatkovnega skladišča so poslovni uporabniki.  
 
Da bi pridobili ustrezne informacije, ki jih poslovni uporabniki želijo v DIS, se je z njimi 
potrebno pogovarjati o njihovem delu, ciljih, usmeritvah, izzivih in ugotoviti, kako se 
odločajo. 
 
Smiselno je, da med zbiranjem potreb poslovnih uporabnikov opravimo kak razgovor še z 
informatiki.  
 
Razumeti je potrebno, kaj poslovanje potrebuje v skladu z razpoložljivimi podatki, da bi 
bilo sploh mogoče podpreti te potrebe. 
 
Ko so zbrani podatki o poslovnih potrebah, sledijo srečanja z administratorji baz 
podatkov. Ti bodo najbolje vedeli, kje se nahajajo določeni operativni podatki, kako do 
njih priti in na kaj vse je potrebno paziti.  
 
Pri zbiranju potreb poslovnih uporabnikov in raziskovanju operacijskih podatkov se lahko 
poleg intervjujev poslužujemo tudi t.i. pospeševalnih sej. Takšne seje se uporabljajo pri 
manjših skupinah ljudi za viharjenje možganov. Na tak način lahko privarčujemo na času, 
saj obdelamo deset do dvanajst ljudi naenkrat. Res pa je, da pri takšni skupini ljudi ne 
pridejo vsi do besede. Pospeševalne seje so morda bolj smiselne šele potem, ko z 
intervjuji pridemo do določene predstave. Sicer je najbolje uporabiti metodo, ki je 
organizaciji bliže oz. vrne boljše rezultate.  
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V Iskraemecu d.d. smo potrebe natančneje opredelili s pomočjo intervjujev. Te smo 
izvajali na vseh segmentih od najvišjega vodstva navzdol. Intervjuji so bili med razvojem 
podatkovnih skladišč in DIS opravljeni večkrat, nazadnje pa pri prenovi DIS.  
 

5.1.4. PRIMER MODELA PODATKOV V ISKRAEMECU D.D. 
 
Modeliranje podatkov pride na vrsto takoj, ko so zbrane vse poslovne potrebe in je 
opravljena revizija podatkov. Modeliranje izvajamo na logičnem in fizičnem nivoju, ki 
predstavljata temeljni kamen podatkovnega skladišča. Takšno načrtovanje zagotavlja 
prevod zapuščinskih podatkov v končno strukturo podatkovnih skladišč. Jasno 
opredeljeni modeli na logičnem in fizičnem nivoju so izhodišče učinkovitega načrtovanja 
za luščenje in prevajanje podatkov ter ustrezne ocene sodelovanja administratorja baz 
podatkov.  
 
V Iskraemecu d.d. velja za enega najpomembnejših poslovnih področij prodaja. Področje 
prodaje je bilo prvo, kjer smo implementirali in kasneje prenovili model. Na sliki 21 je 
prikazan dimenzijski model prodaje z osrednjo tabelo dejstev in pripadajočimi 
dimenzijskimi tabelami. 
  
Primer dimenzijskega modela Prodaja v Iskraemeco d.d., kjer je osrednja tabela 
prodaja_k tabela dejstev (fact) obkrožena z dimenzijami  

 
Vir: Iskraemeco d.d. interno gradivo 
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5.1.5. VZDRŽEVANJE 
 
Ko je podatkovno skladišče načrtano in postavljeno, se izkaže, da nič na tem svetu ni 
stalno, povsod se dogajajo spremembe, ki zadevajo vsako našo stvaritev (Stopar, 2005, 
str. 38). 
 
Proces vzdržavanja je nujen, saj je to proces, ki zagotavlja uporabnost in ustreznost DIS, 
hkrati pa sledi hitro se spreminjajočemu poslovnemu okolju. Potrebe po novih poročilih s 
strani vseh nivojev vodstva stalno naraščajo, podatke pa je v DIS nujno zagotoviti.  
 
Vzdrževanje podatkovnih skladišč se deli na sistemsko vzdrževanje in vsebinsko 
vzdrževanje (Kastelic, 1997, str 20) : 
 
Sistemsko vzrževanje 
 

• Shranjevanje rezervnih kopij analitične baze (ang. Backup) - V analitičnah 
bazah so shranjeni zgodovinski podatki, ki se z uvedbo podatkovnega skladišča 
preselijo iz transakcijskih IS. Tako postanejo edini vir zgodovinskih podatkov, ki 
jih je potrebno zaščititi pred izgubo. Potrebno je pripraviti strategijo izdelovanja 
rezervnih kopij analitične baze. 

• Indeksiranje - Analitične baze so narejene tako, da omogočajo čim hitrejše 
preiskovanje. Ker gre izključno za poizvedbe (prenos iz transakcijskega dela se 
izvaja periodično in je kontroliran), je potrebno izdelati strategijo indeksiranja 
glede na vsebino in količino podatkov v analitični bazi. Po določenem času 
uporabe je potrebno indekse optimirati tudi glede na vrsto poizvedb. 

• Agregiranje je tudi vezano na vsebino in količino podatkov v analitični bazi. V 
času gradnje podatkovnega modela je mogoče glede na strukturo večdimenzijskga 
modela, t.j število dimenzijskih elementov in števila članov le-teh, predvideti 
določeno število predsumariziranih tabel. Število agregiih tabel je mogoče 
prilagajati glede na statistiko preiskovanja. 

 
Vsebinsko vzdrževanje 
 

• Osveževanje vsebine podatkovnega skladišča - Osveževanje vsebine analitične 
baze je definirano že v začetni fazi gradnje le-te. Običajno se perioda giblje od 1 
dneva do 1 meseca. Zadnji trendi, ki pa zahtevajo izredno zmogljive računalnike 
in mreže, pa uvajajo sprotno osveževanje analitične baze. 

• Vzdrževanje metamodelov - Vzdrževanje metamodelov pomeni dodajanje 
vsebinskih sprememb v podatkovna skladišča, kar je v bistvu začetek nove 
iteracije gradnje podatkovnega skladišča. 

• Vzdrževanje aplikacij - Vzdrževanje aplikacij, ki omogočajo uporabo 
podatkovnega skladišča, je potrebno uskladiti s spremembami večdimenzijskega 
metamodela ali pa s spremembami zahtev aplikacij do obstoječih večdimenzijskih 
metamodelov. 

• Podpora uporabnikom - Če bodo uporabniki dejansko začeli uporabljati 
podatkovno skladišče, bomo dobili tudi vprašanja. Zato moramo poskrbeti tudi za 
podporo uporabnikom. Ob spremembah v skladišču ali v aplikaciji, ki jo 
uporabljajo za analizo podatkov, moramo uvesti dodatna izobraževanja.  
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• Vdrževanje spreminjajočih se dimenzij ( ang. slowly changing dimension - 
SCD) - V tabelo dejstev podatke običajno samo dodajamo k že obstoječim 
podatkom, ki jih nikdar ne spreminjamo oz. le izjemoma dodajamo stolpce. 
Drugače je z dimenzijskimi tabelami, ki si jih lahko predstavljamo kot neke vrste 
šifrante. To pomeni, da po eni strani lahko dodajamo in brišemo elemente, po 
drugi strani pa tudi popravljamo vsebino že obstoječih elementov glede na 
spremembe v virih podatkov. Takšna je na primer tabela kupcev. Kupci namreč 
pogosto spreminjajo svoja imena in naslove, lahko pa se preselijo tudi na drugo 
področje, spremenijo račun ipd. Eno od osnovnih načel skladiščenja podatkov je 
vsekakor pravilna predstavitev zgodovinskih podatkov. Nesprejemljivo je, na 
primer, za zavarovalnico izgubiti zavarovalno polico v primeru spremembe 
priimka sklenitelja zavarovanja. Dodajanje in spreminjanje elementov ni 
problematično, težave pa se pojavijo ob spreminjanju vsebine atributov. Rešitev je 
v tem, da ne obravnavamo dimenzijske tabele kot popolnoma neodvisne od časa. 
V tem primeru govorimo o počasi spreminjajočih se dimenzijah. Pri njihovem 
vzdrževanju imamo tri možnosti: 
• Popravimo stare vrednosti in tako izgubimo možnost pravilnih prikazov 

zgodovinskih podatkov. Ta metoda je seveda najlažja za uvedbo, saj se 
spremeni samo vsebina opisnih podatkov. Dejali smo že, da z vidika kvalitete 
zgodovinskih poročil običajno ni idealna. 

 
• Dodajanje novega dimenzijskega zapisa z novimi opisi ob tem, da starega 

obdržimo. S tem smo zgodovinske podatke razdelili na dva dela, eden se 
sklicuje na star opis, drugi pa na novega. Pri pregledovanju podatkov moramo 
zato biti pozorni, ker lahko dobimo nepopolne rezultate, ki upoštevajo samo 
dejstva pred ali pa po spremembi dimenzijskega elementa. Pri tem načinu 
seveda ne moremo uporabljati za ključe dimenzijske tabele ključev iz virov 
podatkov, saj ne moremo imeti dveh zapisov z istim ključem. To pomeni, da 
moramo ključe ob polnjenju skladišča podatkov posplošiti, običajno pa dodamo 
samo znak ali dva za verzijo. Vzdrževanje teh posplošenih ključev je seveda 
naloga skupine, ki skrbi za skladišče podatkov. 

 
• Dodajanje novega atributa, ki vsebuje staro vrednost osnovnega atributa, katero 

smo spremenili. Običajno je potrebno zabeležiti tudi datum (zadnje) 
spremembe. Ta način se izredno redko uporablja, ker ga je potrebno obdelati v 
rešitvi, ki dela s podatki, to pa ne pomeni univerzalnega orodja. 

 
V praksi se približno enakovredno uporabljata prva dva opisana načina, le redko pa tretji. 
Vzdrževanje sistema PI je torej proces, ki poteka nenehoma in neposredno vpliva na 
uporabo. Če namreč ni ustreznega vzdrževanja sistema, ljudje kaj kmalu izgubijo 
zaupanje vanj, in če ni zaupanja v sistem PI, ljudje poiščejo alternativni vir. 
 
V Iskraemecu d.d. se večina spreminjajočih se tabel polni kar neposredno z operativnega 
oz. transakacijskega sistema Baan ali pa zanje skrbijo uporabniki tako, da samo dodajajo 
zapise. Največ vzdrževanja pomeni za DIS opravljanje rednih delovnih nalog 
administratorja DIS v procesu ETL. Ročno se namreč polnijo vsi plani vsaj enkrat 
mesečno, viri pa so različni. Mesečno je potrebno popravljati sql procedure in tako 
zagotavljati ažurno polnjenje DIS-a. Hkrati vse spremembe v procesu ETL in v virih 
podatkov popravlja ročno administrator DIS.  
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Če je vzdrževanja PI s strani administratorja preveč, ni časa in ne virov za ustrezen razvoj 
in napredek DIS-a v podjetju. Eden izmed ciljev prenove je izboljšanje stanja na področju 
vzdrževanja DIS. Z novim orodjem je močno poenostavljeno vzdrževanje poročil.  

5.1.6. TESTIRANJE IN VERIFIKACIJA PODATKOV V PRENOVLJENEM DIS 
 
Kot pri vsakem uspešnem razvoju programske opreme je tudi pri razvoju podatkovnih 
skladišč testiranje pomemben korak pri razvoju. Najprej testiramo logiko. Napraviti je 
potrebno poizvedbo in rezultate kopirati v tabelo. Ročno preverimo rezultate. Vnesemo 
druge številke in postopek ponovimo. Poizkusiti je treba še z nepravilnimi vnosi oz. 
slabimi podatki in zagnati poizvedbo na drugem računalniku, morda na drugi lokaciji. In 
ko je prepričanje o pravilnosti podatkov stoodstotno, naj enako testira še kdo drug. 
Najpogostejše napake so (Kimball, 1998, str. 683):  

• nepomembni opisi polj, 
• podvojena informacija v dimenziji, 
• nepravilne dimenzijske povezave, 
• neuravnoteženi podatki. 

 
V Iskraemecu d.d. je bilo testiranje po prenovi temeljito. Prenovljene modele je enega za 
drugim testiral administrator in tako zagotavljal prenos podatkov v razmerju 1:1. 
Prenovljene modele so v novem orodju enega za drugim testirali uporabniki, tako da so 
napravljena poročila primerjali z obstoječimi in virom podatkov Baan. 
 
Hkrati so potekala testiranja novih poročil. Večinoma so uporabniki, ki dobro poznajo 
vsebino, po intuiciji odkrili večja odstopanja. Pri manjših odstopanjih oz. elementarnih 
podatkih je testiranje potekalo tako, da so se podatki primerjali z virom, običajno 
zanesljivim transakcijskim sistemom Baan. Med testiranjem so nemalokrat odkrili napake 
na viru, ker so podatke testirali različni uporabniki.  
 
Seveda je zaradi razlik v konceptu delovanja novega DIS-a prihajalo do napak, vendar le 
zaradi nepoznavanja implementiranih sprememb. Podatki so bili ob prenosu sistema v 
produkcijo vsebinsko popolnoma enaki in dodatni popravki le redke izjeme.  
 
Primer usklajevanja in testiranja poročil za področje KADROV 
 
Slika 21: Del prenovljenega poročila o kadrih glede na stopnjo izobrazbe v DIS 
Iskraemeco d.d. z napako upoštevanja pogodbenih delavcev z osnovnošolsko izobrazbo 
in od tod odstopajočim rezultatom. 

 
Vir: Iskraemeco d.d. interno poročilo z orodja Microstrategy 
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Slika 22: Del starega poročila o kadrih glede na stopnjo izobrazbe v DIS Iskraemeco d.d., 
potrjenega s strani kontrolinga. 

 

 
Vir: Iskraemeco d.d. interno poročilo z orodja SBZ. 

 
Povprečni podatki so v novem poročilu sicer pravilni. Odstopajo pa skupni seštevki po 
mesecih v Show Business-u, ker je potrebno odšteti pogodbene delavce z osnovnošolsko 
izobrazbo. Ker je skupni seštevek povprečja napačen, so tudi prikazi v odstotkih (%) 
napačni v Show Business-u. (OŠ v % 1030/2078 = 49,6 v SBZ; v MSTR-ju pa je 
1030/2262=45,5349). 
 
Podobnih razlik je bilo še več, a so bile vse ustrezno odpravljene glede na primerljive 
podatke in potrjene s strani uporabnikov.  
 
5.2. Donosnost naložbe (ang. return of investment ROI) 
 
Za razpoložljiva sredstva se potegujejo različni – s finančnega vidika alternativni – 
poslovni projekti, tudi projekti posodobitve informacijske tehnologije. Ne glede na to, 
kako pomembni, celo kritični so projekti IT, bo brez ustrezne utemeljitve njihove 
ekonomske upravičenosti in finančnih koristi dodelitev sredstev takemu projektu 
neodobrena. Z vidika čiste ekonomske presoje se morajo učinki projekta IT pokazati na 
finančnih kazalcih, kot so večji prihodki od prodaje, nižji stroški poslovanja, večji 
dobiček iz poslovanja oz. ustrezna donosnost IT projekta (Rejc, 2005, str. 13).  
 
Vodilni pri vsaki odločitvi primerjajo stroške in koristi za organizacijo in se sprašujejo, 
katera možnost bo organizaciji prinesla največjo korist. Razumevanje in vrednotenje 
stroškov in koristi za dane možnosti je pomembno za sprejetje končne odločitve. Pri 
ocenjevanju projektov je seveda najpogostejše finančno merilo izračun donosnosti 
naložbe (ang. return of investment), v nadaljevanju ROI. ROI za projekt prenove DIS se 
lahko izračuna za: 
 
Ocena poslovnega primera 
 
Preden je prevzeta pobuda, imajo projektni vodje nalogo, da izračunajo finančne koristi 
projekta PI. ROI zagotavlja finančno opredelitev, ki določi količino finančnih doprinosov 
z naslova projekta PI. Z izračunom donosnosti naložbe investicije lahko vodje 
ovrednotijo in določijo prioriteto različnim informacijskim pobudam v svoji organizaciji. 
Primer je podan v prilogi 9.  
 
Poprojektna ocena 
 
Po končanem projektu PI lahko projektni vodje izračunajo ROI projekta in jo uporabijo 
kot poprojektno oceno. Razlog zanjo je ocena originalnega izračuna ROI, ki je bil 
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opravljen pred začetkom projekta in ugotovitev, ali je bilo predvidevanje pravilno. 
Razlog je lahko tudi v identifikaciji faktorjev, ki so se pokazali med implementacijo 
projekta PI in so vplivali na predkalkulacijo ROI. Celo med implementacijo projekta je 
izračun ROI lahko sredstvo za promocijo finančnih prednosti organizacije, strank in 
partnerjev.  
 
Ocenjevanje stroškov 
 
Pri izvrševanju projekta PI nastale stroške lahko razdelimo v tri večje skupine: 
 

• Strojna oprema vključuje stroške za vse strojne naprave, ki so potrebne za 
zagotavljanje PI: strežniški sistemi, uporabniški sistemi, povezava med njimi oz. 
mreža. 

• Programska oprema vključuje stroške za vse potrebno programje in licence: 
operacijski sistemi, baze podatkov, urejevalniki, programerska orodja, orodja za 
izkoriščanje podatkovnih skladišč itd. 

• Delo vključuje stroške vseh akterjev, ki kakorkoli sodelujejo pri PI projektu: 
projektni vodja, poslovni analitik, PI aplikacijski specialist, administrator baze 
podatkov, sistemski administrator, uporabniki. 

 
 Skupne stroške za PI projekt lahko razdelimo še drugače, in sicer v:  

• začetne  
• ponavljajoče  

 
Začetni stroški so tisti, ki se pojavijo enkrat in običajno na začetku projekta. To so stroški 
nakupa strojne opreme, licenc za programsko opremo, stroški dela za konfiguracijo in 
vzpostavitev sistema in stroški usposabljanja uporabnikov. 
 
Ponavljajoči stroški so tisti, katere mora nase prevzeti organizacija po končanem 
projektu, da bi PI lahko nemoteno delovala. Mednje spada usposabljanje novih 
uporabnikov, vzdrževanje strojne in programske opreme ipd. 
 
Razumevanje spektra skupnih stroškov, ki jih prinaša projekt PI, je ključnega pomena, da 
ostanemo v finančnem okviru, ki ga je organizacija za projekt pripravljena nameniti. 
Razumevanje prav tako pripomore k ustrezni opredelitvi faz za implementacijo projekta 
PI. 
 
Nefinančni donosi oz. donosi, ki jih je predhodno nemogoče vrednotiti 
 
Podatkovno skladišče omogoča prehod od podatkov k informacijam. Analitična orodja 
uporabljajo te informacije za kreiranje znanja. Šele pravilna uporaba tega znanja v praksi 
pa pomeni, da se lahko začnemo pogovarjati o donosnosti naložbe. Če nekaj lahko 
izmerimo, lahko hitro izračunamo, kaj in koliko se splača (Šmid, 2004, str. 3). 
 
Medtem ko je ROI le ena od mer, ki finančno opredeljuje projekt, je poleg teh nujno 
upoštevati nefinančne donose. Te nefinančne kvalitativne analize lahko vključujejo 
širjenje in izboljšanje informacije, dodatne dostope do nje in nemara celo promocijo 
znanja z izobraževanji PI. Ocena razmerja med kvalitativnimi analizami in finančno 
opredelitvijo je bistvenega pomena pri pridobivanju podpore in popolnem uspehu ob 
zaključku projekta. Za primer lahko vzamemo vodjo prodaje, ki s pomočjo podatkovnega 
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rudarjenja odkrije informacije, ki bodo za podjetje neprecenjlive, kot je dejstvo, da se 
pivo prodaja najbolje, če je locirano blizu plenic za otroke. Do ugotovitve so prišli s 
podatkovnim rudarjenjem tako, da so preverili podatke strank, ki so sodelovale v 
nagradni igri. Večina nakupovalcev je bila moških in večina je kupovala plenice za 
otroke. Podoben primer se je zgodil pri neki letalski družbi, kjer so v obroku v prvem 
razredu namesto s tremi olivami postregli le z eno. Zaradi količine so v letu dni prihranili 
1,2 mio ameriških dolarjev. Do podatka o tem, da je ena oliva dovolj, so prišli s 
podatkovnim rudarjenjem. V takšnih in podobnih primerih se izkaže resnična donosnost 
naložbe okolja PI, ki pa je ni moč predvideti (Wu, 2000, str. 6).  
 
Administratorji baz podatkov in vodje informatike morajo pri opravičevanju naprednih IT 
naložb, kot je DIS, videti preko tradicionalnih metod ocenjevanja investicij, kot sta neto 
sedanja vrednost (NSV) in donosnosti naložbe (ang. ROI) ter znati predstaviti nefinančne 
argumente. Celo finančni vodje se počasi pričenjajo zavedati nefinančnih argumentov 
(Becker, 2002, str. 102).  
 
Z ustrezno uporabo PI in DIS lahko podjetje prihrani denar, optimizira proizvodnjo ipd. 
Vendar so to dejavniki, ki jih ni mogoče predvideti. Nemogoče je predvideti ali 
vrednotiti, da bodo odločitve vodilnih prav zaradi PI in DIS boljše. Prav tako je 
nemogoče predvideti, da bomo z DIS npr. dobili informacijo, da nekega proizvodnega 
materiala, ki terja največji delež investcije, podjetje ne jemlje pri najcenejšem ponudniku. 
Prenova DIS v Iskraemecu d.d. bo npr. odpravila izpade obdelav in omogočila 
zanesljivejši dostop do informacij, kar zagotovo pozitivno vpliva na poslovanje.  
 
5.3. Ocena smiselnosti prenove podatkovnega skladišča in ostalih 

elementov za zagotavljanje ustreznih informacij vodstvu podjetja 
 
To, da je podatkovno skladišče temelj sodobnega informacijskega sistema za podporo 
odločanja, je bilo opredeljeno v prejšnjih poglavjih. Tega se zaveda tudi vodstvo podjetja, 
ki je to jasno predstavilo v opravljenih intervjujih. Hkrati so podatkovna skladišča 
določena kot temeljni strateški gradnik v razvoju informatike podjetja. Podatkovno 
skladišče je torej edini kompetentni vir, ki zagotavlja ustrezne podatke za poslovanje, 
prav posebej pri velikih količinah podatkov.  
 
DIS je postal več kot le zagotavljanje določenih poročil, kot so primerjava realizacije s 
plani oz. predvidenimi cilji. Vodstvo želi več, želi odkriti vzroke, zakaj je temu tako in 
čemu mora posvetiti več pozornosti, kje so temeljne napake oz. slabosti poslovanja, ki jih 
je potrebno odpraviti. V nadaljevanju so našteti razlogi, ki poudarjajo smiselnost 
implementacije PI. Podrobneje so razlogi opredeljeni v prilogi 17: 

• Cenejše vzdrževanje. 
• Možnost več načinov distribucije informacij. 
• Fleksibilnost in osredotočenje na poslovanje. 
• Odprava omejitev strojne opreme. 
• Enostavnejše vzdrževanje in odzivnost. 
• Distribucija informacij in uporaba t.i. »push« metode. 
• Poenotenje šifrantov in izdelava prevajalnih tabel. 
• Sprememba okolja v skladu s svetovnimi trendi. 
• Zanesljivost in interpretacija podatkov. 
• Možnost ločenega operativnega poročanja. 
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• Menjava orodja je neodvisna. 
• Potreba po večji varnosti. 
 

5.4. Ocena konkurenčnih prednosti, ki jih zagotavlja PI v Iskraemecu 
d.d. 

 
Podjetje že ima vse podatke, potrebno jih je le pretvoriti v informacijo, sicer bo 
konkurenčna vrzel v podjetju samo še večja. V industriji se količina podatkov v osmih do 
devetih mesecih podvoji; ne zaradi fenomena Interneta ali razvoja medijev, temveč zaradi 
tega, ker je vsako podjetje ali organizacija danes najprej informacijsko podjetje. Stvari, ki 
v podjetju najhitreje naraščajo, so podatki. Pravilno uporabljeni podatki nam vrnejo 
informacijo. Smiselno je to novo dodano vrednost izkoristiti, saj je lahko neprecenljiva. 
Ta fenomen poganja pet faktorjev (Hurd, 2004, str. 4) : 
 

• Povečana zrnatost podatkov o strankah in transakcijah. 
• Kumulativna količina zgodovinskih podatkov. 
• Dostop do širšega razpona demografskih podatkov. 
• Dodatni novi tokovi podatkov. 
• Združevanja in prevzemanja podjetij.  

 
Glede na rast konkurence v današnji poslovni klimi je za organizacijo ključno, da 
zagotovi stroškovno efektiven in hiter dostop do informacij celotnemu spektru poslovnih 
uporabnikov, če se želi prebiti v prihodnost.  
 
Sistem PI v Iskraemcu d.d. že zagotavlja konkurenčno prednost. Prodajalci tako lahko do 
podatkov o stranki dostopajo s terena, kar je ključno pri pogajanju s strankami. V 
intervjuju mi je bilo zaupano, da so pogajanja s pomočjo PI mnogo lažja in v prid 
podjetju. Prodajalec, na primer, lahko iz sistema PI izve vse, kar je potrebno o poslovanju 
podjetja in o stranki, s katero se dogovarja.  
 
PI zagotavlja skupek tehnologij in produktov za dobavo informacij v DIS, ki 
uporabnikom Iskraemeca d.d. zagotavljajo odgovore na poslovna vprašanja in pomagajo 
pri strateškem in taktičnem odločanju.  
 
Enoten vir podatkov, DIS, pripomore k transparentnosti informacij pri poročanju upravi. 
Informacije so tako hitreje na voljo kot pri konkurenci, kar se je izkazalo s sodelovanjem 
na t.i. tenderjih, kjer je Iskraemeco d.d. kot zadnja prijavljena prva posredovala potrebne 
poslovne podatke.  
 
Prihod PI posledično pomeni naglo eskalacijo analitike podjetja. Na oddelkih, kjer 
potrebujejo informacije še bolj, so začeli izdelovati napredne analize in uporabljati 
napredne metodologije za odkrivanje poslovnih problemov. Pri nabavi se je tako skrčil 
nabor dobaviteljev, ki glede na kvaliteto niso bili najugodnejši.  
 
Sistem PI pokriva vsa področja Iskraemeca d.d.: prodajo, nabavo, kadre, proizvodnjo, 
finance. Tako lahko vodstvo ob vsakem času in kjerkoli sledi in nadzira poslovanje 
podjetja. 
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Alarmiranje je ena večjih konkurenčnih prednosti, ki jih zagotavlja sistem PI v 
Iskraemecu d.d.. Namreč, ko uporabnik na nekem poročilu npr.: v proizvodnji, določi 
prag, sistem avtomatsko ob preseganju praga obvesti uporabnika ali vse, ki morajo za 
težavo vedeti in ukrepati.  
 
Sistemi PI so načeloma še vedno relativno dragi in si jih ne more privoščiti prav vsak, kar 
že samo po sebi predstavlja neke vrste konkurenčno prednost Iskraemeca d.d..  
 
Vendar je potrebno upoštevati še implementacijo in uporabo sistema. Še vedno gre 
namreč samo za orodje v rokah človeka, katerega naloga je, da orodje kar najbolje 
izkoristi.  
 
6. PRIPOROČILA IN UGOTOVITVE 
 
6.1. Analiza uporabe PI v poslovnem sistemu s pomočjo ankete in 

intervjujev 
 
Izgradnja skladišča podatkov in od tod DIS je proces uparjanja potreb uporabnikov s 
stvarnostjo dostopnih podatkov. Pri izgradnji in kasneje prenovi moramo sprejeti 
odločitve, ki jih v veliki meri sprejemamo na osnovi potreb uporabnikov. Potrebe in 
zahteve uporabnikov najlaže zberemo, če jih izvemo od njih samih, zato moramo 
komunikaciji z uporabniki nameniti veliko pozornost. Upoštevati je potrebno, da je 
skladiščenje podatkov namenjeno tudi izpolnjevanju vnaprej definiranih zahtevkov.  
 
Potrebe uporabnikov je potrebno reševati na čimbolj učinkovit način, pri tem pa se je 
potrebno vprašati, če je skladišče podatkov zasnovano dovolj preprosto za uporabo s 
strani končnih uporabnikov in za orodja, ki bodo do podatkov dostopala, saj so predvsem 
od tega odvisni odzivni časi. Intervjuji s končnimi uporabniki imajo dva namena:  
• Odkrivanje potreb in pričakovanj končnih uporabnikov. 
• Dvigniti nivo razumevanja PI in opredeliti pričakovanja uporabnikov. 
 
Vendar lahko z intervjuji dosežemo negativen učinek, saj končni uporabniki vedo, kaj se 
dogaja in pričakujejo hitro rešitev v dogovorjenih rokih, ki pa je ob neustreznem 
definiranju zahtev nemogoča. Negativen odnos do PI nastane pri končnih uporabnikih, ki 
so običajno med višjimi vodilnimi v podjetju, sploh če predolgo ni vidnih rezultatov. 
 
Bistvo intervjujev je v tem, da uporabniki povedo, kaj delajo. To pomeni, da jih ne 
smemo spraševati, kaj naj bo v skladišču podatkov shranjeno, saj je zasnova le-tega 
naloga strokovnjakov s področja informatike. Snovalci skladišča morajo poslušati, kako 
uporabniki opisujejo svoje delo in postavljati takšna vprašanja, da na osnovi prejetih 
odgovorov sprejmejo devet že omenjenih odločitev.  
 
Paziti moramo, da tak intervju ni predolg, vsekakor ne daljši od ure. S strani uporabnikov 
naj bi sodelovali najvišji vodilni skupaj s strokovnjakom, ki pripravlja podatkovno 
skladišče. Intervjuje je potrebno dobro načrtovati in opraviti vsaj v štirinajstih dneh, kar 
ni enostavno, saj je v večini primerov močno zasedene vodilne težko ujeti z intervjujem, 
ki se jim zdi nepomemben oz. nepotreben. 
 
Pomembno je tudi, koga intervjuvamo. Na prvem mestu so to analitiki, ki ciljni proces 
analizirajo in vodje teh ciljnih procesov, ki jih obdelujemo. Vsekakor ne smemo izpustiti 
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procesov, ki niso naš direktni cilj, so pa povezani s ciljnimi procesi. Običajno proti koncu 
intervjujev pridemo tudi do najvišjega vodstva podjetja, da že dobljene informacije laže 
in pravilno povežemo v celoto: 
 
Vse intervjuje je potrebno tudi dokumentirati. Poročilo je vsem prisotnim treba poslati v 
kontrolo, da se rešijo možna napačno interpretirana dejstva. Ta dokumentacija, skupaj s 
primeri poročil in ostalim gradivom, za katerega zaprosimo po koncu intervjuja, nam 
služi kot osnova pri zasnovi našega skladišča podatkov. 

6.1.1. ANALIZA ANKETE 
 
V Iskraemecu d.d. sem najprej izvedel podrobnejšo anketo med analitiki oz. uporabniki, 
ki neposredno sodelujejo v procesu priprave poročil. Anketo sestavlja 24 vprašanj, ki 
umeščajo DIS v poslovni sistem, ga primerjajo z novo različico, ustrezno ocenijo, 
opredelijo trenutno stanje poročanja in mnenje izpolnjevalca.  
 
V Iskraemecu d.d. je bila za potrebe operedelitve prenovljenega DIS opravljena anketa 
med uporabnki. Analiza in rezultati ankete so podani v prilogi 12.  

6.1.2. POVZETEK INTERVJUJEV IN UGOTOVITVE 
 
Intervju je bil opravljen s štirimi vodilnimi ljudmi v poslovnem sistemu Iskraemeco d.d.:  

• članom uprave, 
• vodjo proizvodnje, 
• vodjo računovodstva,  
• vodjo nabave. 

  
Vprašanja, ki so uporabljena v intervjuju, so podana v prilogi 19. Ugotovitve pa so 
strnjene v nadaljevanju.  
 
1. Na temo opredelitve ciljev in strategij poslovanja so vodilni navedli naslednje faktorje, 
ki po njihovem mnenju vplivajo na poslovanje Iskraemeca d.d.: 

1. optimizacija področja proizvodnje, 
2. zmanjšanje stroškov, 
3. spremljanje pokazateljev rentabilnosti, 
4. sanacija poslovanja, 
5. dvig produktivnosti, 
6. boljša organizacija, 
7. več komunikacije v vse smeri. 

 
2. Uspeh in pravilnost odločitev vodilni merijo s pomočjo spremljanja planov, finančnih 
izkazov, predvsem pa ciljev v različnih časovnih obdobjih, predvsem mesečno oz. 
kvartalno. Nekateri vodilni spremljajo uspeh tudi s pomočjo rednih tedenskih sestankov, 
kjer podrejeni predstavijo svoje delo. Drugi vodilni se pri merjenju uspeha preprosto 
zanašajo na svoje izkušnje in poznavanje poslovne klime v organizaciji ter upoštevajo 
vplive okolja.  
 
3. Vodilni so v tretjem sklopu, ki govori o identifikaciji težav v poslovanju, naprej 
nanizali probleme, ki so po njihovem mnenju najbolj pomembni: 

• trg in konkurenca, ki postaja vse bolj neprizanesljiva in globalna,  
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• predraga režija, 
• težave z likvidnostjo, 
• slaba organizacija,  
• slabo postavljeni oz. predstavljeni vizija in strategija podjetja. 

Vsi so mnenja, da na njihov neuspeh lahko vplivajo neustrezne informacije, nezaupanje, 
strah in, posledično, slabe odločitve. Navečje težave vodilni vidijo v: 

• nekvalitetnem razvoju izdelkov, ki posledično pomeni izpad prihodkov in celo 
stečaj, 

•  cenah na borzi, na katere podjetje nima vpliva, a narekujejo donos.  
Vodilni težave trenutno identificirajo na naslednji način: 

• s koordinacijskimi sestanki,  
• s primerjavo realizacije s plani oz. s podatki z DIS,  
• z revizijo,  
• z občutkom oz. poslovno žilico.  

O informacijski podpori poslovanju vodilni menijo, da bi morala delovati nemoteno in 
hitreje. Strinjajo se, da so za poslovanje potrebni podatki izključno v DIS. Vedo za namen 
in delovanje operativnega oz. transakcijskega sistema. 
 
4. Informacije v poslovnem okolju 
Informacije o poslovanju in proizvodnji vodilni pridobivajo predvsem z DIS. Gledajo 
predvsem vnaprej pripravljena poročila o realizaciji in planu proizvodnje, poslovna 
poročila, poročila o prodaji ipd. Poročila se osvežujejo dnevno ali mesečno in v enakih 
intervalih tudi uporabljajo. Poročila vodilni uporabljajo v papirni obliki. Vprašani menijo, 
da je potrebno za boljše delovanje informacijske podpore spremeniti organizacijo 
poslovanja in procese. Od tod pričakujejo veliko angažiranost svojih zaposlenih pri 
oblikovanju informacij. Verjamejo, da mora biti vsak zaposleni neposredno odgovoren za 
svoje podatke. Vprašani trdijo, da poznajo koncept delovanja podatkovnih skladišč in 
DIS, ki prikazuje informacije na najvišjem nivoju, to je trende celotnega poslovanja. 
Hkrati se jim zdi pomemben način, kako je neka informacija predstavljena. Le-ta mora 
biti predstavljena na uporabniku prijazen način. 
 
6.2. Ocena uspešnosti prenovljenega DIS 
 
Prenovljeni DIS temelji na osnovnih gradnikih PI: podatkovnih skladiščih, podprtih z 
ustreznimi modeli in sodobnimi orodji za izkoriščanje le-teh.  
 
DIS sestavljajo poročila, ki so nujno potrebna za spremljanje poslovanja. Pravilno 
zasnovana poročila omogočajo pravilno in popolno izkoriščanje podatkovnih skladišč. 
Mogoče je vrtanje v vse smeri, dimenzije so enotne, popolne in se ustrezno povezujejo na 
tabele dejstev. Uporabnik tako lahko pregleduje podatke do najnižjega, celo 
elementarnega nivoja.  
 
Različne vrste distribucije poročil so močno pripomogle k večji kvaliteti podatkov. 
Ključnim uporabnikom so bila po določenem urniku na elektronsko pošto dostavljena 
poročila in za ta so le-ti neposredno odgovorni. Na tak način so jih odgovorni primorani 
preverjati in zagotavljati ustrezno povratno informacijo, če podatki niso ustrezni. 
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Izobraževanje o novem orodju je prineslo pozitivne odzive nanj. Izobraževanje je bilo 
temeljito in ustrezno, na kar kaže tudi povečano povpraševanje po orodju in celo nove 
zahteve po podatkih v njem.  
 
Bistveno boljša podpora s strani sistemske skupine na področju baz podatkov je 
pripomogla k večji zanesljivosti DIS in od tod posledično tudi k večjemu zaupanju 
uporabnikov.  
 
Prenova DIS omogoča krčenje licenc in varčevanje pri stroških informatike. Vendar le v 
primeru, ko uporabniki berejo poročila oz. imajo enake lastnosti in podatki niso zaupni. 
Tako na primer uporabniško ime Uprava lahko uporabljajo vsi člani uprave in tako 
uporabljajo le eno licenco namesto licence za vsakega člana uprave posebej. Upoštevati je 
potrebno, da je sledljivost v tem primeru manjša. Če si, recimo, člani med seboj ne 
zaupajo, ali nadzor nad njimi potrebuje kak drug organ, ali nimajo enakih pravic, potem 
krčenje licenc v smislu združevanja uporabnikov nikakor ni mogoče.  
 
Prenova je terjala od uporabnikov jasno opredelitev potreb in ciljev. Uporabniki DIS 
imajo torej na razpolago pregled nad celotnim poslovanjem v obliki poročil in njihovih 
zbirov dokumentov. Dodatne ali spremenjene potrebe morajo zgolj definirati in jih 
posredovati administratorju DIS. Opravila se je revizija DIS. Umaknili so neuporabna 
poročila in postavili nova, bolj uporabna.  
 
S prenovo DIS pridobimo kar nekaj funkcionalnosti. Pridobljene prednosti lahko 
označimo kot: 
 
Drugačen koncept  
Gre za povsem nov, drugačen koncept zagotavljana podatkov, kar zna biti resen problem 
pri prehodu. Spremeniti je potrebno strukturo podatkovnih skladišč v smislu zvezdne in 
snežinka sheme. Prečistiti je potrebno tabele dejstev in zagotoviti ustrezno ažuriranje 
dimenzijskih tabel oz. šifrantov. Pripraviti je potrebno hierarhije, opredeliti povezave 
med tabelami v modelu in zagotoviti enotnost podatkov v smislu poimenovanja oz 
vsebine nasploh.  
 
WEB uporaba 
Nova orodja prinašajo nove tehnologije. Tako novo orodje omogoča spletno delo. 
Uporabnik upravlja s poročili kar preko brskalnika Internet explorer-ja ali drugega. 
Takšen način je uporabniku prijaznejši in bolj domač, saj se je danes domala vsakdo že 
srečal z Internetom.  
 
Enostavnejše in hitrejše učenje in privajanje uporabnikov. Ker so nova orodja v vsem že 
znanem okolju, internetnem okolju, je uporabnike laže privaditi na uporabo sistema. 
Učenje je enostavnejše in predvsem hitrejše. Z vsebinskimi in tehničnimi omejitvami 
lahko dosežemo, da uporabnik le ogleduje poročila, ki ga zanimajo in se ne ukvarja z 
dodatnimi funkcionalnostmi.  
 
Večja razpoložljivost  
Razpoložljivost se poveča z vseh vidikov. Poleg tega, da so podatki dostopni kjerkoli 
preko Interneta, so zaradi trinivojske arhitekture dostopni hitreje kot drugače. Podatke, za 
katere namreč vemo, da se bodo uporabljali, lahko po določenem urniku shranimo v 
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začasni spomin, ki je mnogo hitrejši od neposrednega branja podatkov z diskov. Poročila 
so nam na voljo v hipu.  
 
Hitrejši razvoj 
Zaradi ustrezne strukture in modelov sprememba ne pomeni več težave, temveč 
priložnost. Prej je sprememba pomenila resen poseg v integriran ETL sistem, 
programiranje, testiranje in ne nazadnje gotovo popravljanje narejenega. Novi sistemi so 
prilagojeni na spremembe. Spremembo v poslovanju enostavno dodamo v model in 
registriramo v orodju. Paziti je potrebno le toliko, da dodatek vsebuje vse tiste 
komponente, s katerimi se bomo povezovali. Dovzetnost novega sistema PI za 
spremembe posledično pomeni večjo funkcionalnost. Sprememba poročila odslej ne 
pomeni več spremembe tabele in ne programiranja. 
 
Večja varnost 
Varnost je zagotovljena na več nivojih. Tehnični nivo zagotavlja pravice, ki določajo, kaj 
vse lahko uporabnik počne s sistemom. Vsebinski nivo zagotavlja pravice, katera poročila 
lahko gleda. Delo uporabnikov je mogoče v celoti spremljati z omenjenimi orodji. 
Upoštevajoč hierarhijo zaposlenih, varnostno politiko podjetja in potrebo po podatkih, 
lahko določimo, katere licence so potrebne za posameznega uporabnika.  
 
V splošnem bi učinke prenove DIS-a lahko opredelili kot:  

• Odpravo grožnje, ki je pretila s spremembo operacijskega sistema strežnikov ali 
odjemalcev, z zamenjavo verzije podatkovne baze, s spremembo v konfiguraciji 
strojne opreme, skratka pri vsem, za kar je pač skrbel ponudnik orodja.  

• Bistveno hitrejši odziv na zahteve uporabnikov po vzdrževanju in nadgradnji 
funkcionalnosti DISa. 

• Namestitev aplikativnih rešitev po odjemalcih ni več potrebna. 
• Poenostavitev zajema podatkov, ki nimajo izvora v BAAN aplikaciji, prenos 

celotne procedure na lastnike podatkov in odprava postopkov prenosa vsebin iz 
različnih virov v DIS. 

• Poenostavitev zajema podatkov, ki imajo izvor v BAAN aplikaciji oziroma 
izločitev ekstrahiranja arhivskih podatkov (zmanjša se samo na ekstrakcijo 
dnevnega inkrementa podatkov).  

• Odprava nelogičnosti v ETL proceduri in s tem njeno skrajšanje na spejemljiv čas. 
(zaključena obdelava do 6.00 ure in možnost ponovitve v primeru kakršnihkoli 
težav). 

• Prenova in personalizacija vsebin bosta zagotovili aktualizacijo tistih vsebin, ki 
dodajajo vrednost podjetju in odpravo tistih, ki je ne. 

• Nove funkcionalnosti, ki bodo v veliko večji meri podpirale koncepte e-
poslovanja, mobilnih uporabnikov in selekcioniranje informacij. 

• Na nek način je zagotovljena tudi zaščita investicije, saj je z uporabo obstoječe 
tehnične infrastrukture, prenosov modelov, pogledov in poročil v novo orodje 
zagotovljena uporaba obstoječe rešitve.  

• Dosežen je 65% prihranek za nakup licenc z naslova zvestobe ponudniku.  
• Z uvedbno orodja se lahko sočasno preverijo in popravijo vloge skrbnikov 

posameznih vsebin. 
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6.3. Ugotovitve in priporočila 
 
Na področju DIS je bilo nujno sisteme nadgraditi, saj je trenutno stanje preraslo okvire, ki 
jih ponuja obstoječi sistem. Nadgradnja sama po sebi ne rešuje problemov, saj ne prinaša 
preoblikovanja delovnih procesov, ki so predpogoj za učinkovito delovanje DIS. Hkrati 
se mora vzpostaviti stabilnost, zanesljivost, predvsem pa fleksibilnost ostalih podpornih 
sistemov (Baan, Lotus, Office). Nujna je popolna avtomatizacija črpanja podatkov v DIS 
in spremljanje tehnoloških novosti na tem področju. Nujna je tudi priprava in natančna 
opredelitev zahtev uporabnikov. Smiselno bi se bilo ozirati po neodvisnem in odprtem 
sistemu za poročanje. Transakcijski sistem Baan je namenjen operativi in ne poročanju, 
zato nikakor ne bo ujel profesionalnih razvijalcev DIS tehnologij. Baan se povezuje z 
njimi. Predlog ustreznega sistema predstavlja potrebo po času in analizi razpoložljivih 
orodij. 
 
Pridobiti je potrebno popolno podporo uprave za usmeritev na en sam vir podatkov DIS 
in projekt njegove prenove, da bi postal sistem še bolj zanesljiv. To pomeni zagotavljanje 
tako formalne kot neformalne podpore uprave. Projekt zahteva nekatere prilagoditve in 
prenove procesov, v katerem bodo nastopali spremembam nenaklonjeni akterji. Te lahko 
prepriča samo predstavnik uprave, ki mora skoraj zagotovo uporabiti argument moči, da 
bi se proces posodobil oz. spremenil. Poudarjam, da je nujno tudi tesno sodelovanje z 
oddelkom Organizacija in projekti, katerega naloga je proučiti informacijski tok podatkov 
in ga optimizirati. Tudi na tem področju lahko odigra ključno vlogo uprava, saj le-ta 
podaja zadolžitve. Pri implementaciji takšnega projekta mora uprava zaupati strokovnim 
odločitvam in navodilom s strani informatike. 
 
Vodilni običajno ne zaupajo pridobljenim informacijam, če ne vedo, od kod so. Hočejo 
torej podrobnosti. Tako na primer za poročilo »Terjatve« ni dovolj, da finančnemu 
direktorju zgolj predložimo poročilo, ki vsebuje podatke o tem, kateri so največji dolžniki 
zadnjega meseca. Hotel bo vedeti več, iskal bo vzroke in želel odgovore. Vrtal bo po 
podatkih in poizkusil pridobiti informacije, ki ga zanimajo. Na primer, koliko časa 
dolžnik spada v kategorijo, je zadolžen morda prvič in podobno. 
  
Še enkrat bi poudaril nekaj najpomembnejših korakov in zahtev, ki jih je potrebno pri 
izgradnji skladišča podatkov in od tod DIS-a upoštevati in so se tudi pri pripravi projekta 
prenove DIS izkazale za zelo pomembne: 
 
1. V vseh poslovnih funkcijah podjetja je treba predstaviti tehnologijo skladiščenja 

podatkov in na njej temelječ sistem za podporo odločanju. Vodilni morajo dobiti 
dobro predstavo, kaj jim ta sistem lahko nudi. 

 
2. Jasen mora biti cilj razvoja tega sistema. Ta cilj običajno v vseh poslovnih funkcijah 

ni enako lahko dosegljiv. 
 
3. Za uspeh uvajanja je ključnega pomena sponzor na najvišjem nivoju vodstva 

podjetja. 
 
4. Potrebno je začeti delati z oddelkom, ki je najbolj navdušen nad projektom, ima 

pozitivno mnenje o njem in je pripravljen sodelovati. Oddelek lahko tako postavimo 
za zgled ostalim. Praksa v poslovnem sistemu Iskraemeco d.d. kaže, da pozitiven 
zgled prepriča celo največje upornike.  
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5. Prototip mora biti preprost in po obsegu manjši, kot si ga običajno prvotno 

zastavimo, upoštevati pa mora celoto.  
 
Ko si izberemo proces za prototip uvajanja sistema za podporo odločanju, lahko s 
pripravo prototipa začnemo. Za uspeh uvajanja je pomembnih predvsem sledečih osem 
točk: 
 
1. Jasni cilji skladiščenja podatkov. Biti morajo zapisani in se ne smejo spreminjati in 

širiti. Ti cilji imajo poglaviten vpliv na obseg projekta prenove. 
 
2. Razumevanje izbrane arhitekture skladišča podatkov. Diagram skladiščenja 

podatkov, iz katerega je razviden postopek skladiščenja, mora biti popolnoma jasen 
vsem članom uvajalne skupine. 

 
3. Izbira pravilne tehnične infrastrukture. S tem so mišljena tako strojna kot tudi 

programska orodja. Upoštevati je potrebno nove investicije in izobraževanje, ki je 
potrebno za obvladovanje izbranih orodij. 

 
4. Opredelitev odgovornosti skupine ali tima, ki skrbi za uvajanje. Uvajanje vedno 

vključuje več oddelkov podjetja in člani skupine morajo biti odgovorni za svoj 
oddelek. To pa pomeni, da morajo biti v skupini predstavniki vseh vpletenih 
oddelkov podjetja. 

 
5. Razumevanje razlike med operativnim in analitičnim obdelovanjem podatkov je 

pomembno za vse člane tima.  
 
6. Pripraviti ustrezno izobraževanje. Za člane tima je pomembno poznavanje zamisli in 

tehnologije že pred začetkom uvajanja skladiščenja podatkov in sistema za podporo 
odločanju. 

 
7. Omogočiti zadostne vire. Tu gre predvsem za kvaliteto kadrov, ki formirajo uvajalno 

skupino. Po potrebi so vključeni tudi zunanji svetovalci. 
 
8. Izbira ustreznih orodij, s katerimi bodo delali končni uporabniki. Ta orodja so 

predvsem odvisna od potreb in sposobnosti uporabnikov. Veliko orodij je precej 
zahtevnih in moramo biti pri izbiri previdni, saj vemo, da so glavni uporabniki teh 
sistemov ljudje v vodstvu podjetja, ki običajno niso strokovnjaki s področja 
informacijske tehnologije. 

 
Kljub upoštevanju zgoraj omenjenih nasvetov v praksi še vedno lahko naletimo na 
probleme pri uvajanju skladiščenja podatkov in kasneje pri izdelavi poročil za DIS. 
Običajno so ti problemi povezani s podatki, ki jih želimo skladiščiti. Če ustreznih, 
kvalitetnih podatkov nimamo, nam seveda še tako dobro planiran postopek uvajanja ne 
koristi. Kvaliteto podatkov lahko, predvsem v operativnih sistemih, izboljšujemo tudi ob 
uvajanju skladiščenja podatkov, ob tem pa se čas uvajanja bistveno podaljša, to pa je v 
nasprotju z že omenjeno prednostjo skladiščenja podatkov, ki govori o hitrem razvoju teh 
sistemov. 
 



82 

Pri uvajanju informacijskih rešitev je pogosto dejstvo, da le-to temelji na strategiji 
"potisni". To pomeni, da se uporabnikom določena rešitev vsiljuje. To se lahko dogaja 
tudi pri DIS, seveda pa je tedaj možnost za uspeh zelo majhna. DIS sistemi morajo biti 
zasnovani na zasnovi "povleci". To pomeni, da moramo uporabnike (vodje) za idejo 
navdušiti in jih v uvajanje toliko vključevati, da sistem vzamejo za svoj in sami uvajanje 
vlečejo naprej.  
 
DIS je lahko tudi zelo neprijetno orodje, saj običajno deluje kot povečevalno steklo na 
sprmembe, izstopanja ali anomalije. Ker uporabniku vizualno prijazna in razumljiva 
poročila spremlja najvišje vodstvo, le-to ob vsaki anomaliji reagira. Kadar so rezultati 
ugodni, je reakcija na podrejene ugodna, kadar pa so rezultati negativni, je reakcija na 
podrejene neugodna. Prikažejo se tudi odstopanja pri interpretaciji podatkov na kolegiju, 
kjer predstavljajo rezultate poslovanja. 
 
S prenovo DIS se je prikazala realna slika globalnega poslovanja podjetja. Zato se je v 
nekaterih šibkeje situiranih oddelkih pojavila ostra in močna zavrnitev uporabe in 
podpore DIS. V takšnih primerih je bilo potrebno zagotoviti podatke neposredno z vira in 
nemoteno delovanje DIS-a.  
 
6.4. Sklep in zaključek 
  
V Iskraemecu d.d. se je direktorski informacijski sistem oblikoval za časa prve generacije 
PI. Posamezne informacije so bile s pomočjo programske kode združene v neko tabelo, ta 
pa je bila prikazana z grafičnim orodjem ShowBusiness. Vsebina tabel in tako poročil je 
morala biti vnaprej natančno opredeljena in definirana. Spremembe so bile počasne in 
težke zaradi vse večje integracije in nepreglednosti programske kode. Managerji so 
potrebovali več, želeli so videti podrobnosti. Kljub temu se je obstoječe orodje odlikovalo 
z veliko preprostostjo.  
 
Z nakupom orodja za izkoriščanje podatkovnih skladišč Metacube je podjetje Iskraemeco 
d.d. prestopilo v drugo generacijo poslovnih informacijskih sistemov. Vendar Metacube 
prav zaradi zgoraj omenjenih pomanjkljivosti orodij druge generacije ni moglo 
nadomestiti orodja prve generacije Showbusiness. Slednje je še vedno ostalo aktualno. 
Metacube se je uveljavil kot analitično orodje. Zgrajeni so bili vsi ključni moduli oz. 
kocke podjetja: prodaja, nabava, proizvodnja, finance, kadri. Odvisno od potreb po 
podatkih in znanj uporabnikov po segmentih se je analitika v posameznih oddelkih bolj 
ali manj uporabila. Največja je bila angažiranost v prodaji, kjer vso analitiko opravijo 
izključno z orodjem.  
 
V tretjo generacijo poslovnih informacijskih sistemov Iskraemeco d.d. vstopa z nakupom 
orodja Microstrategy. Orodje, ki zagotavlja možnosti, ki so značilne za tretjo generacijo 
in jih potrebujejo vsi, ki upravljajo s sistemom. Največji poudarek je na dostavi 
informacij in vključevanju zunanjih informacij v sistem. Uporaba sistema se je s 
prihodom orodja Microstrategy močno razširila kljub temu, da je bila vede storjena 
manjša napaka in arhitekturo podatkovnih modelov niso predčasno prenovili. Odprti fazi 
sta ostali prenova ETL – procesa in prenova arhitektur podatkovnih skladišč. Z njima bo 
celovita prenova informacijskega sistema zaključena. Sledi seveda še redno vzdrževanje 
sistema in razvoj v smislu novih potreb z naslova poslovanja. 
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Direktorski informacijski sistemi so danes pomembno orodje za pomoč pri odločaju. Da 
bi jih bilo mogoče zagotoviti, je smiselno postaviti infrastrukturo, imenovano PI. Glede 
na trende po Sloveniji in svetu PI v velikih podjetjih temelji na podatkovnih skladiščih in 
postaja vse pomembnejša veja informatike.  
 
Ugotovil sem, da je časovna komponenta eden temeljnih elementov pri zagotavljanju 
informacij v DIS. Vsak podatek v DIS mora biti časovno opredeljen, da tvori informacijo. 
 
Avtomatizacija je pomemben element zagotavljanja ponavljajočih se informacij, saj 
razbremeni upravljanje z DIS in pomembno vpliva na zmanjševanje napak v procesu 
zagotavljanja informacij. Hkrati posredno vpliva na zmanjševanje stroškov vzdrževanja 
DIS.  
 
Strategija prehoda iz starega v nov DIS mora potekati v najmehkejši obliki, saj je DIS 
običajno na začetku alternativni vir informacij za ljudi z močjo in vplivom v organizaciji. 
Zato mora novi DIS zagotavljati najmanj vse tiste funkcionalnosti kot prejšnji, po 
možnosti pa še kakšno več. Uporabnost DIS je tista, ki uporabnika prepriča v uporabo 
novega DIS.V praksi se je najbolje prilagoditi in izbrati tisto strategijo uvajanja oz. 
prenove DIS, za katero menimo, da se bo najbolje obnesla glede na uporabnike.  
 
V nalogi je opredeljen koncept delovanja PI, brez katerega si danes velika podjetja 
poročanja ne morejo privoščiti. Razlogov je več. Včasih je bil najpomembnejši 
konkurenčnost, danes je PI v podjetjih nuja. Vodstvo, če hoče obstati na trgu, mora imeti 
na razpolago najboljše informacije. Te lahko zagotovi le s PI. PI ni zgolj tehnologija, 
temveč so to tudi ljudje, ki jo uporabljajo. Ljudje so namreč tisti, ki ustvarjajo 
informacijo.  
 
Opredeljena je metodologija in uporaba sistema ključnih in končnih uporabnikov, kjer 
ključni uporabniki poznajo vsebino poslovanja bolj kot tehnologijo, a oboje še vedno 
dovolj za uspešno upravljanje področja, za katerega so zadolženi. Končni uporabniki so 
tisti uporabniki, ki kreirajo in uporabljajo preprosta poročila in analize. Ti tehnologijo 
poznajo le bežno, popolnoma pa obvladujejo svoj posel.  
V nalogi je opravljena temeljita analiza PI v podjetju. Analizirana je uporaba PI po 
segmentih. Izpostavljeni so deli, katerim je pri procesu prenove potrebno posvečati še 
posebno pozornost. Najpomembneje je ločiti poročevalski in operativni del 
informacijskega sistema. Gre za dva popolnoma različna sistema, ki zahtevata vsak svoje 
okolje.  
 
Najvišji nivo PI je DIS. Ta je lahko zagotovljen na različne načine. V magistrski nalogi je 
opredeljen DIS in njegov vpliv na podjetje. Uporablja se v smislu poročil in analiz, 
predvsem za prikaz trendov in primerjave planov z realizacijo.  
 
Vzrok za oklevanje pri realizaciji projekta so običajno stroški. Obstaja več načinov 
izmere stroškov za projekt prenove DIS. Pred- in poprojektna ocena poslovnega primera 
sta običajno orodji, s katerima se največkrat računa upravičenost projekta. Vendar ima 
največjo težo pri tovrstnih projektih nefinančni donos, ki ga nikakor ne moremo 
predvideti ali vrednotiti. 
 
Opredelitev metodologije prenove. Temeljita prenova DIS pomeni prenovo celotne PI. 
Metodologija je enaka uvajanju PI v podjetje z razliko, da je izvedba nekaterih korakov 
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lažja, saj se izvajajo drugič in so rezultati nekako pričakovani. Kljub natančno opredeljeni 
metodologiji v praksi iz takšnih ali drugačnih razlogov prihaja do odstopanj. Te je 
potrebno ustrezno premostiti in se vedno opirati na teorijo. 
 
Pri vsakem projektu nastanejo različne težave, ki se jih je potrebno zavedati in jih morda 
predvideti. Z ustrezno pripravljenostjo in zavedanjem lahko celo težave spremenimo v 
priložnosti.  
 
Ugotovil sem, da je ključnega pomena pri prenovi DIS odnos vodstva do DIS. Vodstvo je 
tisti kritični faktor, ki ima moč neposredno vplivati na projekt. Najvišje vodstvo mora biti 
naklonjeno DIS, sicer je njegovo uvajanje ali prenova nesmiselna. Na podlagi 
argumentov prednosti, ki jih ponuja PI in so opredeljene v preteklih poglavjih, vodstva ni 
težko prepričati v smiselnost projekta.  
 
V Iskraemecu d.d. je DIS dobro izkoriščen. Vodstvo se zaveda pomena orodja in 
informacij, ki jih ta zagotavlja. Kljub temu je v podjetju čutiti vodenje na osnovi intuicije, 
oddaljene obrise preteklega planskega gospodarstva in prepočasen odziv na potrebe trga. 
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Priloga A 
 
Slovarček slovenskih prevodov tujih izrazov 
 
2-tier architecture – dvo nivojska arhitektura 
3-tier architecture – tro nivojska arhitektura 
4-tier architecture – štiri nivojska arhitektura 
backup – varnostna kopija 
business intelegence - Poslovna inteligenca 
change agent - posredovalec sprememb 
dbexport – izvoz baze podatkov 
decision support systems (DSS) - Sistemi za podporo odločanju (SPO) 
entity relationship diagram - entitetno relacijski diagram 
executive information systems - vodstveni informacijski sistemi 
extract – luščenje 
fact table – tabela dejstev 
full restore – popolna restavracija  
load – nalaganje 
metadata repository – meta podatki 
on-line data base connection (ODBC) – neposredna povezava z bazo podatkov 
return of investment (ROI) – donosnost investicije 
slowly changing dimension (SCD) – počasi se spremijnjajoča dimenzija 
the big bang – veliki pok 
transform – preoblikovanje 
view - pogled 
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PRILOGA 1 
 
Razporeditev v poslovnem sistemu Iskraemeca d.d. (Iskraemeco d.d. interno gradivo)  
 
Področje predvideno v 
novem sistemu 
Microstrategy 

Pripadajoče področje v obstoječem sistemu 

Prodaja • plan realizacija 
• prodaja 
• operativni plan 
• odprta naročila 

Nabava • nabavni nalogi 
• prevzemi 
• gibanje zalog nabave 
• stanje zalog nabave 
• nabavni računi 
• prevzemi plan realizacija 
• nabavni računi ECL 

Kadri • kadri 
Proizvodnja  • output proizvodnje 

• plan realizacija 
• plan proizvodnje 
• proizvodnja sestav 

Finance  • tečaji valut 
• tečajnica 
• terjatve 
• obveznosti 

Računovodstvo • bruto bilanca 
• računovodski izkazi 
• računovodski izkazi popravki 

Stroški • analitika po stm 
• splošni stroški  
• kum spl stroški 

Razvojni nalogi 
 

• razvojni nalogi 
• razvojni nalogi ure 

Kalkulacije • kalkulacije 
Kakovost • stroški kakovosti 

• izmetni nalogi 
• reklamacije 
• proizvodni nalogi 

Ostalo • uporaba DIS 
Vir: Iskraemeco d.d. interno gradivo 

 



3 

PRILOGA 2 
 
Primer nadzora dostopov posameznih uporabnikov do DIS 
 
 

Uporaba DIS po mesecih v letu 2005
F Mesec V Letu L 2005  M 01 L 2005  M 02 L 2005  M 03 L 2005  M 04 L 2005  M 05 L 2005  M 06

Uporabnik Counter Counter Counter Counter Counter Counter
uporabnik 1 151 17 389 116 120 28
uporabnik 2 391 146 148 416 175 52
uporabnik 3 13 41 25 31 44
uporabnik 4 244 416 1.294
uporabnik 5 355 41 170 195 188
uporabnik 6 225 211 96 254 132 94
uporabnik 7 324 168 552 300 416 286
uporabnik 8 61 19 13 8 70
uporabnik 9 1.344 1.171 1.243 2.029 1.256 385
uporabnik 10 30 24 3 8 44 28
uporabnik 11 217 160 120 502
uporabnik 12 27
uporabnik 13 3.874 3.224 4.668 3.873 4.072 2.174
uporabnik 14 241
uporabnik 15 432 316 323 702 135 132
uporabnik 16 751 440 209 568 1.356 221
uporabnik 17 284 28
uporabnik 18 443 223 1.146 558 418 433
uporabnik 19 392 255
uporabnik 20 106
uporabnik 21 81 165 102 85 174
uporabnik 22 212 53 66 104
uporabnik 23 354
uporabnik 24 1.660 944 1.515 1.660 1.740 1.276
uporabnik 25 275 145 59
uporabnik 26 1.135 1.307 1.052 918 1.473 329
uporabnik 27 1.255 1.785 728 1.482 1.698 283
uporabnik 28 29
uporabnik 29 333 181 412 227 221 219
uporabnik 30 243 435 867 228 141 274
Skupaj 14.395 11.812 14.215 14.034 16.104 6.388

 
Vir: Iskraemeco d.d. izpis dnevnka iz baze podatkov 
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PRILOGA 3 
 
Terminski načrt izobraževanja 
 
Poglavje Opis poglavja Čas trajanja 

1. Dostop in prijava  
 

Kratka predstavitev dostopa 
do orodja in prijava vanj. 

5 min 
 

2. Predstavitev 
osnovnih možnosti 
orodja MSTR 

Prikaz možnosti: domov, 
pomoč, odjava, prva stran –
novo poročilo, skupna 
poročila. 

5 min 
 

3. Predstavitev map in 
poročil 

Kratek opis ikon, ki jih 
ponuja novo orodje. 

5 min 
 

4. Prikaz poročila  Prikaz poročila 
TEČAJNICA, opis 
izvajanja, pot idr. 

10 min 
 

5. Predstavitev gumbov
za kreiranje poročil 

Načrtovalni način, tiskanje, 
izvoz, shrani poročilo. 

15 min 
 

6. Izdelava novega 
poročila z 
uporabniki 

Pregled vseh modulov, 
izdelava poročila, 
demonstracija 
administratorskih možnosti, 
ki jih preko menijev ponuja 
MSTR.  

15 min 
 

7. Razlaga strukture 
podatkov 

Razlaga FACT in 
DIMENZIJSKIH tabel 
glede na mere in atribute!  

15 min 
 

8. Razlaga osnovnih 
funkcionalnosti in 
menijev!  

Nadrobni opis možnosti, ki 
jih ponuja orodje. 

15 min 
 

9. Tehnične novosti Načrtovalni način, 
Dimenzija DATUM, 
Možnost naročilo, 
MSTRWEB:oblika, nivojski
prikaz  

5 min 
 

10. Vsebinske novosti Nabava:Vsi prejeti računi, 
format atributa artikel s 
pikicami atributa. 
Prodaja:Zaloge gotovih 
izdelkov, Tip 
transakcije(nov atribut)  

5 min 
 

11. Vaje Kreiranje novih poročil s 
pomočjo vnaprej 
pripravljenih navodil. 

25 min 
 

SKUPAJ  120 min ali 2 uri 
Vir: Iskraemeco d.d. interno gradivo 
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PRILOGA 4 
 
STRUKTURA PRENOVLJENEGA PODATKOVNEGA SKLADIŠČA (Vir: 
Iskraemeco d.d. interno gradivo) 
 

 
 
 
• baze podatkov, ki predstavljajo postopek ETL-a (extract transform load): 

o prenos - v podatkovno bazo "prenos" se vsakodnevno prenesejo podatki iz 
zgoraj omenjenih aplikacij ("BAAN" - tekoči prodajni, nabavni, finančni 
podatki; "LOTUS NOTES" - plani; "EXCEL" - plani) ter arhivski nabavni 
podatki iz baze podatkov "prenos_zgod" in finančne simulacije iz baze 
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"pp". Baza podatkov je namenjena za nadaljnji prenos podatkov (tabel) s 
pomočjo shranjenih procedur v podatkovno skladišče oz. data warehouse 
"dss"; 

o prenos_zgod - predstavlja arhivsko bazo podatkov za področje nabave, 
kjer so shranjeni arhivski nabavni podatki (niso vključeni tekoči podatki); 
baza se napolni ob izdelavi arhiva; arhivski podatki se vsakodnevno 
vključujejo v ETL in sicer se dodajo tekočim podatkom za nabavo v bazi 
"prenos" (podatki še niso pripravljeni za DW);  

o dss_zgod - predstavlja arhivsko bazo podatkov za prodajno področje, kjer 
so shranjeni arhivski prodajni podatki (niso vključeni tekoči podatki); 
arhivski prodajni podatki se napolnijo enkratno iz baze "dss" pred 
izdelavo arhiva na Baan-u ter se vsakodnevno prenašajo v data warehouse 
"dss" in ne v bazo "prenos", tako kot arhivski podatki za nabavo (podatki 
so že pripravljeni za DW); 

 
o pp - vsebuje tabele s finančnimi podatki, namenjenimi za prikaz bilance 

uspeha in izkaza stanja ter določene tabele za prikaz glavnega ekrana za 
področje financ in stroškov v orodju za poročanje. Simulacije se 
predhodno pridobijo iz excel datoteke in nato enkrat mesečno prenašajo v 
bazo podatkov "prenos"; 

o analitika - baza podatkov vsebuje tabele, ki vključujejo podatke o 
delovanju sistema (uporaba DIS-a), ki se črpajo iz "txt" datotek; podatki 
se nato prenašajo v data warehouse "dss" (baza podatkov se bo v 
prihodnosti ukinila); 

• baze podatkov, ki predstavljajo data warehouse (DW) oz. podatkovno skladišče: 
o dss - v podatkovnem skladišču so zbrane vse potrebne tabele, ki se 

vsakodnevno prenesejo iz naslednjih baz podatkov ("prenos", "analitika" 
in "dss_zgod" - samo arhivski prodajni podatki) v podatkovno skladišče; 

o mstr_ref - v bazi podatkov so shranjene koledarske tabele s podatki od leta 
1995 dalje; 

o mstr_ref_kadri - v bazi podatkov so shranjene datumske tabele ki segajo 
do leta 1900, namenjene za prikazovanje kadrovskih podatkov; 

• baze podatkov z vsebovanimi pogledi na tabele v podatkovnem skladišču: 
o mstr_dss - baza podatkov vsebuje poglede oz. poglede na tabele, ki se 

nahajajo v podatkovnih skladiščih "dss" (vsebuje finančne, prodajne, 
proizvodne, nabavne, kadrovske, … podatke), "mstr_ref" (datumske 
podatke od leta 1995 dalje) in "mstr_ref_kadri" (vse datumske podatke);  

o metacube - baza podatkov vsebuje meta podatke in pogled-e na tabele v 
podatkovnem skladišču "dss", ki so namenjeni za delovanje aplikacije 
Show Business (baza podatkov se bo v prihodnosti ukinila); 

• Metadata Repository oz. meta podatki: 
o mstr_meta - vsebuje meta podatke (oz. podatke o podatkovnem skladišču, 

podatke o uporabnikih, …) za vse projekte (npr. DIS, ACIS, ...), ki so oz. 
bodo vsebovani v določenem izvoru projektov (npr. "Project Source: DIS" 
v MicroStrategy-ju), ki je povezan z metadata repository-jem preko 
ODBC-ja "mstr_meta"; 
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PRILOGA 5 
 

Primer poročila »Bilanca stanja« v MS Excelu, katerega podatke je potrebno ustrezno 
prenesti v DIS (Vir: Iskraemeco d.d. interno gradivo). 
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PRILOGA 6 
 
Praktični primeri transformacij:  
 

Vir Transformacija Podatkovno skladišče 

Datum,
01/01/2001

Vir A:
Datum,
01/01/2001

Transformacija
1:1

 
Transformacija 1:1 

Datum,
01/01/2002

Več VirovVir A:
Datum,
01/01/2001
Vir B:
Datum,
01/01/2001
Vir C:
Datum,
01/01/01

 
Transformacija različni viri (izberemo samo enega) 

Datum,
dd/mm /yyyy
01/01/2002

Vir A:
Datum,
yyyy-mm-dd,
2001-01-01

Sprememba formata

 
Transformacija sprememba formata 
 

dt_fakture,
01/01/2001

Vir A:
Datum fakture,
2001-01-01

Sprememba imena polja

 
Transformacija sprememba imena polj 

dt_fakture,
01/01/2001

Leto
2001

Vir A:
Zapis 1
Datum,
01/012001
Zapis 2
Datum,
2.3.1999
Zapis3
Datum,
07/12/2000

Filtriranje

 
Transformacija filtriranje 
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Zapis1:
Datum, JAN/2001

vrednost 10
Zapis2:

Datum, FEB/2001
Vrednost 15

Sumarizacija

Agregat na
mesečnem

nivoju

Vir A:
Zapis1
Datum,01/01/2001
Vrednost, 3
Zapis2
Datum,04/01/2001
Vrednost, 7
Zapis3
Datum,06/02/2001
Vrednost, 15

Transformacija sumarizacija 
Vir:Petrovčič, 2001, str. 12 

 
 
PRILOGA 7 
 
Spodnja tabela kaže čas trajanja posameznih obdelav in seštevek ur. S tabele je razvidno, 
da je produkcijskemu primerljivi testni strežnik SUN100 obdelavo opravil kar enkrat 
hitreje. 
 

 
(Vir: Iskraemeco d.d. interno gradivo). 
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PRILOGA 8 
 
POROČILA ZA PODROČJE PRODAJE (Vir: Iskraemeco d.d. interno gradivo). 
 

 
Stanje prodaje v DIS v Iskraemeco d.d., kot je bilo v preteklem sistemu, kjer je bilo 
spremljanje poslovanja podjetja omejeno zgolj na pregledovanje obstoječih poročil. 
 
Na spodnji sliki pa je prikazano poslovno področje prodaje na najvišjem nivoju. Mapa 
"PRODAJA" vsebuje dokument "Prodaja" ter podmape, ki so poimenovane tako kot 
gumbi oz. povezave za prikaz prodajnih poročil v Show Business (preteklem DIS). S 
pritiskom na določen gumb oz. povezavo v Show Business, smo včasih prišli do 
podatkov določenega poročila. Prav tako s pritiskom na določeno mapo v MSTR-ju 
pridemo na določeno že izdelano poročilo, prikažemo podatke poročila in poizvedujemo 
po podatkih (podatke prikažemo lahko za različna obdobja, leta, mesece, valute, itd). 
Možnosti upravljanja s poročili so definirane z dodeljenimi pravicami. Direktorji z več 
analitične žilice bodo imeli seveda več možnosti manipulacije s poročili, kot je vrtanje, 
vrtenje, sortiranje. Predhodni sistem tega ni omogočal. Direktorji so poročila lahko 
izključno le pregledovali, spremembe pa so bile počasne in dolgotrajne.  
 
Dokument predstavlja oz. ima funkcijo neke zbirke vseh povezav, ki vodijo do prikaza 
poročil, tako kot začetna predstavitev za določeno poslovno področje v Show Business-u. 
Podatki na tej začetni strani so prikazani samo za tekoče obdobje (za tekoči datum). 
Dokument nam ne omogoča vrtanja po podatkih, prikaza podatkov za preteklo obdobje, 
itd. Za detajlne prikaze grafičnih poročil oz. poročil v obliki preglednice je potrebno 
klikniti na podčrtan zapis oz. povezavo, kjer je manipulacija s poročili zagotovljena.  
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Ekran prodaje je opredeljen, kot prikazuje zgornja slika. Najvišje vodstvo želi namreč 
spremljati prodajo po: 

• Kumulativi prodaje, kjer primerjajo: letošnjo kumulativno realizacijo z lansko, s 
kumulativnim mesečnim planom, in kakšen je trend rasti glede na letni plan.  

• Mesečni prodaji, kjer se realizacija prodaje primerja z operativnim planom in 
mesečnim planom, ki predstavlja dvanajstino letnega plana.  

• Stanje odprtih naročil, kjer sledimo letno realizacijo glede na odprta naročila, 
seštevek realizacije in odprtih naročil glede na letni plan in razliki, ki jo je 
potrebno do konca leta zmanjšati, torej imeti čimveč odrtih naročil.  

  
Na ekranu, ki ga prikazuje zgornja slika, so povezave na ostala poročila, ki jih vodilni 
potrebujejo za zasledovanje trendov. Pod posameznimi grafi zasledimo povezave za 
prikaz kumulative prodaje: 

• po statističnih skupinah in  
• po državah. 

Teh je na dokumentu še več, odvisne pa so od pravic, ki jih ima uporabnik. Načeloma 
ima najvišje vodstvo vsebinsko neomejene pravice.  
 
Vsa poročila so poimenovana tako kot v preteklosti, da prehod na novo okolje ne bi bil 
težaven in bi bile spremembe čim manjše. Nad prikazanim poročilom v obliki 
preglednice imamo možnost v spustnem polju izbrati drugo leto, obdobje (ker gre za 
kumulativo) in prikazati podatke za drugo poslovno enoto. Izberemo lahko tudi drug slog 
prikaza preglednice (npr. v drugačni barvi). Na desni strani nad prikazanim poročilom 
imamo podano informacijo o številu vsebovanih vrstic in stolpcev v poročilu.  
 
Primer dela poročila »Plan in fakturirana realizacija prodaje v mio EUR po državah« na 
nižjem nivoju : 
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Za prikaz skupnega seštevka vseh držav v kombiniranem polju gornjega poročila 
izberemo "SKUPAJ ISKRAEMECO".  
 
POROČILA ZA PODROČJE NABAVE (Vir: Iskraemeco d.d. interno gradivo). 
 
Spodnja slika ponazarja stanje nabave v DIS v Iskraemeco d.d., kot je bil v preteklem 
sistemu, kjer je bilo spremljanje poslovanja podjetja omejeno zgolj na pregledovanje 
obstoječih poročil.  
 

 
Grafični pregled nabave v DIS v Iskraemeco d.d. v preteklem sistemu 
 
Na spodnji sliki pa je prikazano poslovno področje nabave na najvišjem nivoju. Mapa 
"NABAVA" vsebuje dokument "Nabava" podmape, ki so poimenovane tako kot gumbi 
oz. povezave za prikaz prodajnih poročil v Show Business-u (preteklem DIS). S 
pritiskom na določen gumb oz. povezavo v Show Business smo včasih prišli do podatkov 
določenega poročila. Prav tako s pritiskom na določeno mapo v MSTR-ju pridemo na 
določeno že izdelano poročilo, prikažemo podatke poročila in poizvedujemo po podatkih 
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(podatke prikažemo lahko za različna obdobja, leta, mesece, valute, itd). Možnosti 
upravljanja s poročili so definirane z dodeljenimi pravicami. Direktorji z več analitične 
žilice bodo imeli seveda več možnosti manipulacije s poročili, kot je vrtanje, vrtenje, 
sortiranje. Predhodni sistem tega ni omogočal. Direktorji so lahko izključno le 
pregledovali poročila, spremembe pa so bile počasne in dolgotrajne.  
 
Dokument predstavlja oz. ima funkcijo neke zbirke vseh povezav, ki vodijo do prikaza 
poročil, tako kot začetna predstavitev za določeno poslovno področje v Show Business-u. 
Podatki na tej začetni strani so prikazani samo za tekoče obdobje (za tekoči datum). 
Dokument nam ne omogoča vrtanja po podatkih, prikaza podatkov za preteklo obdobje, 
itd. Za detajlne prikaze grafičnih poročil oz. poročil v obliki preglednice je potrebno 
klikniti na podčrtan zapis oz. povezavo, kjer je manipulacija s poročili zagotovljena.  
 

 
Prikaz področja nabave na najvišjem nivoju 
 
Poslovno funkcijo nabave vodilni spremljajo na treh nivojih: 

• kumulativnem,  
• mesečnem  
• in letnem.  

 
Na kumulativnem nivoju spremljajo nabavo, izraženo v tolarjih ali evrih letos, to 
primerjajo z lanskim letom, kumulativnim mesečnim planom, in kakšni so trendi 
doseganja letnega plana. Enake parametre lahko spremljamo po nabavnih družinah, 
vendar v tem primeru tabelarično. Spodnji graf prikazuje indekse rasti glede na zgornji 
graf, kjer so trendi ponazorjeni grafično. 
 
Na mesečnem nivoju se realizacija primerja z operativnim mesečnim planom, ki je 
pripravljen za vsak mesec posebej in mesečnim planom, ki predstavlja dvanajstino 
letnega. Enake parametre lahko spremljamo po nabavnih družinah, vendar v tem primeru 
tabelarično. Spodnji graf prikazuje indekse rasti glede na zgornji graf, kjer so trendi 
ponazorjeni grafično.  



14 

  
Na letnem nivoju se spremlja realizacija z letnim planom. Pod njim se nahaja indeks, ki 
prikazuje trend porabe sredstev za nabavljeni material in storitve. 
 
POROČILA ZA PODROČJE PROIZVODNJE(Vir: Iskraemeco d.d. interno gradivo). 
 
Poročila za področje proizvodnje so zelo kompleksna, saj jemljejo podatke iz različnih 
tabel in uporabljajo različne datume (t.j. datum odpreme, datum obdobja, datum sestave). 
Poročila na dnevnem nivoju redno spremlja uprava in nadzira potek proizvodnje. 
Proizvodnja je namreč glavna dejavnost podjetja. Spodnje poročilo je eno najbolj 
obiskanih, prikazuje pa primerjavo realizacije proizvodnje po statističnih skupinah, 
poslovnih enotah in skupno v primerjavi s plani. Indeksi kažejo trende. 
  

 
 Primer dokumenta Proizvodnja s poročili na najvišjem nivoju.  
 
Z izbiro mape "Proizvodnja" prikažemo dokument, ki prikazuje rezultate tekočega 
obdobja za proizvodno področje. Dokument prikazuje podatke za posamezne poslovne 
enote (npr. Indukcijski števci, Elektronski števci, …) in posamezne proizvodne skupine. 
Namenjen je prikazu planiranih in realiziranih podatkov za tekoči dan, ne omogoča pa 
vrtanja po podatkih (npr. na nižji nivo). Z izbiro in pritiskom na podčrtan zapis oz. 
povezavo nad prikazanima preglednicama pridobimo poročilo, ki prikazuje podatke za 
statistične skupine glede na predhodno izbiro poslovne enote in omogoča vrtanje v 
globino.  
 
V spustnem polju nad preglednico lahko izbiramo poslovne enote in proizvodne skupine 
za prikaz rezultatov oz. statističnih skupin za izbrano poslovno enoto oz. proizvodno 
skupino. Poslovno enoto lahko tudi premaknemo v pozicijo vrstice z desnim miškinim 
klikom na poslovno enoto v "page-by" področju in izbiro opcije "Premakni - V Vrstice" 
v priročnem meniju (glej spodnje poročilo). 
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Primer poročila: Proizvodnja – plani in realizacija odpreme na skladišče na tekoči dan.  
 
KADROVSKA POROČILA (Vir: Iskraemeco d.d. interno gradivo). 
 
Z izbiro mape "Kadri" prikažemo dokument, ki prikazuje rezultate tekočega obdobja za 
kadrovsko področje, ne omogoča pa vrtanja po podatkih. Vrtanje je mogoče s poročil, do 
katerih pridemo s klikom na povezavo. 
 
Na spodnji sliki je prikazan dokument s podatki o kadrih na najvišjem nivoju. Uprava 
podatke spremlja le redko, je pa dokument zelo zanimiv za oddelek kadri. Kadre 
spremljajo na mesečnem nivoju : 
 
• po načinu zaposlitve: določen čas, nedoločen čas, pogodbeno delo, z izračunom 
povprečja. Vedno se gleda stanje za tekoče leto.  
 
• po poslovnih enotah (Indukcijski števci in Elektronski števci), poslovnih funkcijah 
(prodaja, nabava, kadri, finance, proizvodnja, razvoj…) in skupaj. 
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Dokument s podatki o kadrih na najvišjem nivoju 
 
Z izbiro podčrtanega zapisa oz. povezave nad preglednico ali grafom v dokumentu 
pridobimo poročilo, ki nam omogoča prikaz podatkov po različnih letih (slika: poročilo 
"Kadri po PE in PF") ter vrtanje po podatkih. Opazimo lahko, da so podatki za 
posamezne poslovne enote in proizvodne funkcije, ki prikazujejo rezultate v odstotkih, 
prikazani ločeno (v grafični obliki). Namreč, rezultati v odstotkih prikazujejo preračune 
povprečnih podatkov posameznih poslovnih enot in funkcij, ki so deljeni s povprečno 
vrednostjo za poslovno enoto "Iskraemeco". MicroStrategy pa omogoča prikaz tovrstnih 
rezultatov na skupni preglednici ali grafu v primeru, če bi delili s skupnim seštevkom 
povprečnih podatkov vseh "PE in PF" (ki naj bi predstavljali 100% vrednost).  
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Primerjava podatkov po poslovnih enotah in proizvodnih funkcijah 
 
Zgornji sliki prikazujeta primerjavo podatkov po poslovnih enotah in proizvodnih 
funkcijah v Show Business-u in v MicroStrategy-ju. Opazimo lahko, da so na poročilu, 
prikazanem v MicroStrategy-ju, naštete vse poslovne enote in funkcije. Namreč 
MicroStrategy omogoča prikaz različnih atributov s pomočjo uporabe t.i. konsolidacije.  
 
FINANČNA POROČILA (Vir: Iskraemeco d.d. interno gradivo). 
 
Z izbiro mape "Finance" prikažemo dokument s podčrtanimi zapisi oz. povezavami za 
prikaz finančnih poročil. S klikom na določen podčrtan zapis oz. povezavo prikažemo 
želeno poročilo.  
 

 

 
 
Opazimo lahko tudi, da vse postavke niso prikazane v enem poročilu tako kot prej v 
Show Business-u, temveč v treh poročilih (npr. pri prikazu mesečnih kazalcev 
poslovanja). Namreč prve tri postavke (čisti prihodki od prodaje, dobiček od poslovanja 
in čisti dobiček) izhajajo iz tabele izkaz uspeha, naslednji dve postavki (terjatve do 
kupcev, obveznosti do dobaviteljev) iz bilance stanja, in donosnost prihodkov predstavlja 
preračun podatkov iz tabele za izkaz uspeha.  
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Podobna situacija in obrazložitev velja tudi pri poročilih za prikaz kumulativnih kazalcev 
poslovanja. Potrebno je prikazati še dodano vrednost na zaposlenega in donosnost 
kapitala, ki se izračuna oz. pridobi iz podatkov tabel za izkaz uspeha in bilance stanja. 
 

 
Dokument za prikaz mesečnih kazalcev poslovanja 
 
Z izbiro in pritiskom na povezavo "ČISTI PRIHODKI OD PRODAJE & DOBIČEK OD 
POSLOVANJA & ČISTI DOBIČEK" na dokumentu za prikaz mesečnih kazalcev 
poslovanja pridobimo poročilo, kjer lahko prikažemo realizirane zneske za predhodno 
izbran mesec v letu in valuto v spustnih poljih.  
 

 
Prikaz nemškega oz. ameriškega kumulativnega izkaza uspeha 
 
Z izbiro določene povezave na dokumentu lahko prikažemo poročilo za kumulativni ali 
mesečni prikaz nemškega oz. ameriškega izkaza uspeha. Prihodki skupaj so prikazani v 
ločenem poročilu, ker predstavljajo realizirane zneske seštevka čistih prihodkov od 
prodaje, drugih prihodkov od poslovanja, prihodkov od financiranja in izrednih 
prihodkov.  
 

 
Ameriški mesečni izkaz uspeha v Show Business in v MicroStrategy. 
 
Zgornji sliki prikazujeta mesečni izkaz uspeha (ameriški) v Show Business in v 
MicroStrategy. Z desnim miškinim klikom na določeno postavko v preglednici in izbiro 
opcije "Vrtanje" v priročnem meniju lahko vrtamo na nižji nivo in prikažemo rezultate 
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za podrejene postavke. Iste funkcionalnosti lahko uporabljamo pri kumulativnem izkazu 
uspeha.  

 
S pritiskom na povezave na dokumentu lahko prikažemo poročila, ki prikazujejo zapadle 
in nezapadle terjatve ali obveznosti v milijonih in njihove pripadajoče izračune indeksov 
v procentih. Podatki za letni plan terjatev in obveznosti v valuti (EUR in SIT) se ročno 
vnašajo v ločeni tabeli. Rezultati zapadlih in nezapadlih terjatev in obveznosti prikazujejo 
podatke tekočega leta in so na dokumentu prikazani v grafični obliki.  
 

  
Poročila za prikaz stroškovnih podatkov so identična s tistimi, prikazanimi v Show 
Business-u. S pritiskom na določeno povezavo prikažemo želeno poročilo.  
 

 
Prikaz zbirnega mesečnega pregleda stroškov v mio. 
 
Zgornje poročilo prikazuje kumulativni pregled stroškov v mio. Prikažemo lahko tudi 
podatke za podrejeni nivo (t.j. vrtamo iz atributa "Skupina splošnih stroškov" na atribut 
"Konto Sintetični"). Prikaz sintetičnih kontov in pripadajočih podatkov za posamezno 
skupino splošnih stroškov lahko tudi pridobimo z izbiro povezave "po vrstah stroškov & 
sintetičnem kontu" na dokumentu. 
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PRILOGA 9 
 
Opis opaženih problemov obstoječega sistema in predlagane rešitve (Vir: Iskraemeco d.d. 
interno gradivo): 
 

1. Problem: Čas obdelave (prenos podatkov iz baze in Baan-a v skladišče) obsega 
skoraj 12 ur in še vedno narašča. 

Rešitev prenove DIS-a:  
• Sprememba celotnega koncepta, na katerem sloni sistem DIS z 

nujnim planiranjem in natančno analizo dotoka podatkov v 
skladišče. Podatke, ki prihajajo iz Baan-a ali drugega sistema in 
njihovo strukturo, bi moral narekovati in opredeljevati informatik. 
Trajanje rešitve: rešitev bo imela oznako trajna samo ob ustrezni 
izvedbi. Strošek: odvisen od ponudbe prenove DIS-a cca. 235 
človek/dni in mehak prehod iz obstoječega na nov sistem.  

Rešitev obstoječega DIS-a : 

• Optimizacija celotne obstoječe obdelave zahteva nujen poseg H+, 
natančno študijo ter korenite spremembe. Konstruktivni predlogi so 
pričakovani s strani razvijalca, torej H+. Ocena projekta je enaka 
ponovni izgradnji DIS-a. Vse narejeno je potrebno proučiti in 
ustrezno nadgraditi. Obdelava je na ta način urejena, vendar ostaja 
problem vsebine. Strošek: 120 človek/dni.  

• Preveriti je potrebno možnost, ali je moč obdelavo razbiti na več 
delov in le-te poganjati posamično in prekrivajoče. Strošek: Groba 
ocena 7 človek/dni. Trajanje rešitve: začasna oz. leto dni.  

• Obdelava se glede na ostale posle, ki morajo biti izvršeni pred 
obdelavo, zamakne naprej, torej pred 18.30 uro. Tudi to je začasna 
rešitev. Strošek: nekaj 1 človek/dan s strani sistemske skupine 
(Puhar, Misjak). Rešitev odpravi problem za kakšen mesec. 

 
Problem
1 

Tip 
DIS-a

Človek/dnevi potrebni 
za rešitev problema Slabosti 

 Nov 
DIS  235 čd Nepredvideni problemi, ki so zelo 

dragi 

 Stari 
DIS 

120 čd 
7 čd 
1 čd 

Z enakimi problemi je potrebno v 
nekem obdobju (leto dni) ponovno 
računati  

 
 

2. Problem: Nekateri podatki se ''ročno'' iz okolja dodajajo v DIS. Količina podobnih 
obdelav strmo narašča. 

Rešitev prenove DIS-a: 
• Sprememba celotnega koncepta, na katerem sloni DIS, posledično 

pomeni tudi prehod na nova orodja. Priučitev uporabnikov na nov 
sistem vnašanja in preverjanja podatkov ter tesno sodelovanje z 
Baan-om. Temelj: brez ustreznega Baan-a ni kvalitetnega DIS-a. 
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Strošek: odvisen od ponudbe prenove DIS-a cca. 235 človek/dni in 
mehak prehod iz obstoječega na nov sistem. 

Rešitev obstoječega DIS-a: 

• Obdelavo prično izvajati operaterji. Rešitev je začasna in 
predstavlja prenos naloge, zaradi njene rutinske narave, iz 
administratorja DIS na operaterje, ki morajo biti primerno 
usposobljeni. Hkrati nekatere naloge zahtevajo dodatno 
avtomatizacijo zaradi njihove zapletene narave. Strošek: 1 ura 
uvajanja v delo, min. 5 človek/dni za avtomatizacijo posamezne 
naloge. Trajanje: omejeno s količino obdelav, ki jih že tako 
obremenjeni operaterji sploh še lahko izvajajo.  

• Ocena možnosti in izvedba zajemanja podatkov (planov) z drugih 
virov oz. priprava forme za vnos v Baan in formacija ustrezne 
datoteke za DIS. Trajna in optimalna rešitev, problem uvajanja 
spremembe. Stroški: Ker je problem kompleksen, mora oceno 
podati skupina Baan.  

• Izdelava novih vnosnih mask in pretvornih datotek s strani H+ in 
prenos naloge na uporabnika. Rešitev je trajna, a draga. Stroški: 5-
10 svetovalnih dni H+ na posamezno nalogo. 

 
Problem
2 

Tip 
DIS-a

Človek/dnevi (čd) potrebni
za rešitev problema  Slabosti 

 Nov 
DIS  

235 čd 
Baan skupina 

Nepredvideni problemi, ki so 
zelo dragi 

 Stari 
DIS 

5čd*20nal=100čd 
Baan skupina 
7,5čd*20nal=150čd  

Z enakimi problemi je potrebno
v nekem obdobju (leto dni) 
ponovno računati  

 

3. Problem: Zastarela (5 let stara) programska oprema (MCE, SBZ) nima razvoja, ne 
podpore in ni kompatibilna z nekaterimi novimi sodobnimi sistemi (e-računi). 

Rešitev prenove DIS-a: 
• Implementacija novega modernejšega orodja, od tod prenova 

celotnega koncepta DIS-a z ustreznim izobraževanjem, popolno 
avtomatizacijo, temeljitim testiranjem in pregledno dokumentacijo. 
Končni rezultat mora biti sistem, ki bo popolnoma upravljiv in 
nadzorovan s strani Iskraemeco d.d.. Rešitev pomeni ažurne 
podatke, zanesljivost, sodobnost, predvsem pa donosnost naložbe 
investicije. Stroški: ponudba je še v pripravi. Načeloma lahko 
računamo: 1 leto človek/dni, HW, SW licence, izobraževanje. 

Rešitev obstoječega DIS-a: 

• Samo najnujnejša optimizacija starega sistema oz. njegova zasilna 
prenova. Sistem črpanja podatkov v skladišče bi morali postavljati 
na novo, kar je že zajeto v 1. in 2. problemu. Rešitev bi predstavil 
kot ''poceni'' in začasno. Ostane problem nadgradnje orodja, saj 
staro nikakor ne bo zadovoljevalo tehnoloških potreb ostalih 
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prihajajočih orodij. Stroški: Groba ocena brez nepredvidenih 
zapletov je 100 človek/dni. Trajanje rešitve: začasno. 

 
Problem
3 

Tip 
DIS-a

Človek/dnevi (čd) potrebni 
za rešitev problema  Slabosti 

 Nov 
DIS  

235 čd + HW + SW + 
izobraževanje 

Celoten projekt je izjemno 
drag, možnost naknadnih 
problemov  

 Stari 
DIS 

problem1+problem2 = 377 
čd  

Z enakimi problemi je 
potrebno v nekem obdobju 
(leto dni) ponovno računati  

 

4. Problem: Nekonsistentnost podatkov, nepravilnih podatkov, zastarelih podatkov 
pri samem vnosu, predvsem pa napak predstavlja enega največjih problemov v 
omenjenem sklopu.  

Rešitev prenove DIS-a: 
• Prenova DIS vključuje popolno avtomatizacijo in nov opredeljen 

način dela za vse tiste, ki podatke zagotavljajo, v smislu ključnih 
uporabnikov. Rešitev je mogoča samo v primeru konceptualne 
adaptacije DIS-a. Strošek: odvisen od ponudbe prenove DIS-a cca. 
1 leto, mehak prehod iz obstoječega na nov sistem. 

Rešitev obstoječega DIS-a: 

• Popolna avtomatizacija obstoječega sistema zagotavlja več časa na 
področju razvoja in raziskav. Hkrati zmanjšuje možnost napak pri 
vnosu. Stroški: 5-10 svetovalnih dni H+ na posamezno nalogo. 

 

Problem
4 

Tip 
DIS-a

Človek/dnevi (čd) potrebni 
za rešitev problema  Slabosti 

 Nov 
DIS  

235čd+HW+SW+ 
izobraževanje 

Celoten projekt je izjemno 
drag, možnost dodatnih 
problemov  

 Stari 
DIS 7,5čd*20nal=150čd 

Z enakimi problemi je potrebno
v nekem obdobju (leto dni) 
ponovno računati  

 

5. Problem nefleksibilnosti sistema. Zasnova DIS je v osnovi zelo toga in je vsak 
poseg v sistem nevaren. Ob vsakem nadaljnjem posegu se le-ta lahko sesuje, to pa 
je posledica zastarelosti programov. 

Rešitev prenove DIS-a:  
• Nujno razmišljanje o prehodu na DIS z modernejšimi in tehnološko 

bolj odprtimi orodji. Trajne rešitve v okviru obstoječega stanja ni 
moč zagotoviti, vzrok je IBM-ov prevzem Informix baze in s tem 
opustitev razvoja stranskih proizvodov, kamor spada sedanje orodje 
MCE. SBZ je ostal brez tehnične podpore in razvoja že pred leti in 
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tako ni prilagodljiv na vplive moderne tehnologije. Stroški: 
ponudba je še v pripravi. Načeloma lahko računamo: 1 leto 
človek/dni, HW, SW licence, izobraževanje. 

 
Problem
5 

Tip 
DIS-a

Človek/dnevi (čd) potrebn
za rešitev problema  

Slabosti 

 Nov 
DIS  

235čd+HW+SW+ 
izobraževanje 

Celoten projekt je izjemno
drag, možnost dodatnih
problemov  

 
6. Problem kopičenja, zajemanja in obdelave podatkov. 

Rešitev prenove DIS-a:  

• Popolna prenova celotnega DIS-a in sočasna integracija novega 
orodja. Potrebno je zagotoviti še nemoteno delovanje strojne 
opreme in njeno 100% delovanje. Stroški: ponudba je še v pripravi. 
Načeloma lahko računamo: 1 leto človek/dni, HW, SW licence, 
izobraževanje. 

Rešitev obstoječega DIS-a: 

• Popolna prenova obstoječega DIS-a. Potrebno je zagotoviti 100% 
delovanje strojne opreme. Optimizirati je potrebno tako podatke 
kot obdelave, hkrati pa preveriti njihovo uporabo in uporabnost. 
Podatke bi bilo potrebno ponovno modelirati. Stroški: 120 
človek/dni upoštevajoč ta problem. 

 
Problem
6 

Tip 
DIS-a

Človek/dnevi (čd
potrebni za rešitev
problema  

Slabosti 

 Nov 
DIS  

235 čd + HW + SW +
izobraževanje 

Celoten projekt je izjemno drag
možnost naknadnih problemov  

 Stari 
DIS 

120 čd  Z enakimi problemi je potrebno v
nekem obdobju (leto dni
ponovno računati  

 

7. Neskladnost sistemov in pripravljanje ustreznih datotek. 
Rešitev prenove DIS-a:  

• Prenova oz. posodobitev orodij za DIS (Microstrategy ali drugo) bi 
bila lahko odskočna deska za poenotenje formata zunanjih virov, 
kar omogoča avtomatizacijo, lažje vzdrževanje. Stroški: ponudba je 
še v pripravi. Načeloma lahko računamo: 1 leto človek/dni, HW, 
SW licence, izobraževanje. 

Rešitev obstoječega DIS-a: 

• avtomatizacija vsake datoteke posebej (zamudno in zelo drago, 
težko poiskati izvajalca…) Stroški: 5-10 svetovalnih dni H+ na 
posamezno nalogo. 

• predati nalogo operaterjem  
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• dokupiti ETL orodje (extract,transact,load), ki omogočajo 
centraliziran zajem podatkov iz enega mesta in nadzor nad 
napakami. Orodje je zahtevno, oseba ki bo upravljala z ETL 
orodjem, mora biti ustrezno usposobljena, torej tudi sorazmerno 
draga. Obstaja pa velika verjetnost, da bo omenjeno v prihodnosti 
neizogibno, saj z večanjem obsega podatkov in vsebino (novi 
moduli v DW) postaja vzdrževanje ETL procesa vedno težje. 
Strošek 100,000 USD.  

  

Problem
7 

Tip 
DIS-a

Človek/dnevi (čd) potrebn
za rešitev problema  

Slabosti 

 Nov 
DIS  

235 čd + HW + SW +
izobraževanje 
opcijsko nakup orodja ETL
od 100.000,00 USD. 

Verjetnost, da do poenotenja
ne pride, je velika. Prednost je
odprtost modernih sistemov. 

 Stari 
DIS 

7,5čd*20nal=150čd + nakup
orodja ETL 100.000,00 USD

S tem problemom je potrebno
v nekem obdobju (leto ali več
ponovno računati.  

 

8. Problem ročnega poseganja v DIS oz. polnjenje podatkov! 
Rešitev prenove DIS-a: 

• Uvedba novih orodij DIS bi bistveno zmanjšala možnost napak 
samo v primeru odličnega planiranja implementacije (sodelovanje 
ključnih upor.). Stroški: 235 čd + HW + SW + izobraževanje. 

Rešitev obstoječega DIS-a: 

• Najpogostejši popravki so bili narejeni s strani razvijalca sistema 
DIS. Ostali nepredvidljivi popravki zahtevajo čas in znanje ter 
nujno pomoč razvijalca procedure. Administrator DIS trenutno, 
zaradi operativnih nalog in intervencij, nima časa za razvoj in 
izobraževanje na omenjenem področju. Stroški: Vsak poseg terja 
najmanj 1 človek/dan.  

• Avtomatizacija prispeva k zmanjšanju možnosti napak. Strošek: do 
5-10 človek/dan na aplikacijo. 

 
Problem
8 

Tip 
DIS-a

Človek/dnevi (čd) potrebn
za rešitev problema  

Slabosti 

 Nov 
DIS  

235 čd + HW + SW +
izobraževanje 

Verjetnost, da do poenotenja ne
pride, je velika. Prednost je
odprtost modernih sistemov.  

 Stari 
DIS 

7,5čd*20nal=150čd 
1čd  

Z enakimi problemi je potrebno
v nekem obdobju (leto dni
ponovno računati  

 
9. Problem nastajanja novih SQL procedur! 

Rešitev prenove DIS-a: 
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• Za obvladovanje problema je potreben čas in specifično znanje, ki 
ga je možno pridobiti z asistenco razvijalca oz. sodelovanjem pri 
razvoju in obisku intenzivnih tečajev na to temo. Vse zgoraj 
omenjeno in še več se upošteva pri prenovi oz. uvajanju novih 
orodij za DIS. Ta možnost velja za bistveno bolj perspektivno. 
Izobraževanje je vključeno že v sami prenovi DIS-a. Stroški: 
približno 300.000 sit na posamezen tečaj (orodje, modeliranje pod., 
napredno znanje SQL-a).  

Rešitev obstoječega DIS-a: 

• Pridobiti je potrebno znanja, omenjena v 8. točki. Omenjena znanja 
so na žalost že zastarela in zelo specifična. Stroški: so ponazorjeni 
v 8. točki.  

 
Problem
9 

Tip 
DIS-a

Človek/dnevi (čd) potrebni za
rešitev problema  

Slabosti 

 Nov 
DIS  

2.600.000,00 sit + 
praktične izkušnje pri uvajanju
brezplačno 

Ni slabost s tega vidika

 Stari 
DIS 

2.600.000,00 sit Ocena temelji na
podatkih iz poglavja o potrebnih
znanjih za DIS 

Znanja so zastarela in
bodo v kratkem
neuporabna.  

 
10. Problem: Obremenjenost administratorja DIS s specifiko namestitev programja 

uporabnikom in obremenjenost uporabniških postaj. 
Rešitev prenove DIS-a: 

• Uvedba t.i. 3-tier sistema, kjer za poizvedbe skrbi poseben strežnik, 
ki razbremeni tako bazo kot uporabnikov računalnik. Omenjeni 3-
tier sistem s prenovo pridobimo avtomatično. Strošek: Nov 
strežniški sistem, ki je namenjen distribuciji poročil. Načeloma 
lahko računamo: HW in SW licence. 

• Namestitev na vsak uporabniški računalnik posebej in vpisovanje 
pravic je zgodovina, aktualna na 2-tier sistemu. Strošek: 
1človek/dan na enega uporabnika. 

 
Problem
10 

Tip 
DIS-a

Človek/dnevi (čd
potrebni za rešitev
problema  

Slabosti 

 Nov 
DIS  

235 čd + HW + SW
+ izobraževanje 

Ni slabost s tega vidika 

 Stari 
DIS 

1 čd * 56upor= 56 čd
 

Ni časa za razvoj ali optimizacijo
DIS-a. Obremenitev uporabnikovega
računalnika in hitrost generiranja
poročil. 

 

11. Problem: Direktno črpanje podatkov iz baze in njena preobremenjenost ter 
nestabilnost 
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Rešitev prenove DIS-a: 

• Sistemska skupina zagotovi kar največjo varnost, zanesljivost in 
razpoložljivost operacijskih sistemov in baze, potrebnih za 
delovanje DIS. Strošek: poda ga sistemska skupina. 

 
12. Problem: Zagotavljanje kontrolorja podatkov ali ključnega uporabnika! 

Rešitev prenove DIS-a: 
• Z natančno definicijo zahtev in procesov informatik zadolži ustrezno 

osebo kot ključnega uporabnika. Ta ima nalogo opredeliti svoje delo, 
zahteve in na koncu tudi nadzorovati pravilnost podatkov. Tudi za to 
so na mestu sodobnejša orodja. Stroški: za vsak modul (npr. v MCE) 3 
človek/dni 

 
Problem
12 

Tip 
DIS-a

Človek/dnevi (čd) potrebn
za rešitev problema  

Slabosti 

 Nov 
DIS  

3čd*35modul=105čd Ni slabost s tega vidika 

 Stari 
DIS 

3čd*35modul=105čd Ni časa za razvoj al
optimizacijo DIS-a. Pojavljajo
se tudi kompleksnejše napake.

 
13. Problem: Podpora informatiki s strani Uprave 

Rešitev prenove DIS-a: 
• Pri prenovi sistema DIS velja poudariti, da je ključnega pomena za 

uspeh projekta popolna podpora in zaupanje informatiki s strani 
Uprave. Gre za strokovne odločitve, ki bodo donosnost naložbe 
upravičile šele po nekem obdobju, in za ustrezno implementacijo. 

14. Problem: Uporaba BAAN IV in prehod na BAAN V oz. iBAAN ter za DIS 
neustrezno oblikovani podatki, ki prihajajo iz Baan-a. 

Rešitev prenove DIS-a:  
• Še naprej tesno sodelovanje z Baan skupino.  

 
Sklep: Rešitve so ocenjene na podlagi poizvedovanj, priporočil in izkušenj. Nikakor ne 
izražajo realnega stanja na trgu, vsekakor pa zagotovo prikazujejo ustrezno razmerje. 
Izračun kaže, da poceni rešitve nikakor ne vrnejo ustreznega rezultata, nasprotno, 
dolgoročno gledano povzročijo stroške in posledično celo škodo.  
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Skupen prikaz naraščanja stroškov na kumulativen način. (Vir: Iskraemeco d.d. interno 
gradivo). 
 
Problem  Stroški za nov DIS Stroški za star DIS 

1. Problem 235 čd ponudba 128 čd 
2. Problem 235 čd Baan 250 čd 
3. Problem 235 čd ponudba 377 čd 
4. Problem 235 čd ponudba 377 čd+150 čd 
5. Problem 235 čd ponudba - 
6. Problem  235 čd ponudba 527+120 čd 
7. Problem 235 čd ponudba 100.000,00 

USD 
647čd+150 čd +100.000,00 
USD 

8. Problem 235 čd ponudba +100.000,00
USD 

150 čd že upoštevan v 4 
prob. 

9. Problem 235 čd ponudba +100.000,00
USD + 12.000,00 USD 

797 čd +100.000,00 USD + 
12.000,00 USD 

10. Problem 235 čd ponudba +100.000,00
USD + 12.000,00 USD 

797 čd +100.000,00 USD + 
12.000,00 USD+56 čd 

11. Problem - - 
12. Problem 235 čd ponudba +100.000,00

USD + 12.000,00 USD +105
čd 

853 čd +100.000,00 USD + 
12.000,00 USD+103 čd 

13. Problem - - 
14. Problem - - 

Skupaj  340 čd 100.000,00 USD + 
12.000,00 USD 

956 čd +100.000,00 USD + 
12.000,00 USD 
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PRILOGA 10 
 
Arhitekture dostopa do podatkov (Vir: Iskraemeco d.d. interno gradivo): 
Primer dvonivojske arhitekture, kjer se uporabnik povezuje neposredno na bazo 
podatkov. 

 
Primer tronivojske arhitekture, kjer kot vmesni člen med uporabnikom in podatki nastopa 
aplikacijski strežnik.  

 
Primer štirinivojske arhitekture, kjer uporabniki lahko dostopajo do podatkov preko 
spleta: 
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PRILOGA 11 
 
Opredelitev temeljnih razlik med prvinskimi in izvornimi podatki (Vir: Inmon, 2002, str. 
16). 
 
Prvinski podatki  Izvorni podatki 
  
Aplikacijsko orientirani Vsebinsko orientirani 
Detajlni Sumirani ali drugače predelani 
Točni od trenutka vnosa Predstavljajo vrednosti skozi čas, časovn

prerez  
Zadovoljuje operativni nivo Zadovoljuje vodstveni nivo 
Se lahko popravlja in spreminja za nazaj Se ne popravlja ali spreminja za nazaj 
Tečejo ponavljajoče Tečejo hevristično oz. po potrebi 
Zahteve po procesiranju so jasno znane Zahteve po procesiranju niso znane vnaprej
Združljivi s standardnim podatkovnim
življenjskim ciklom 

Popolnoma drugačen življenjski cikel 

Izvedbeno občutljivi Izvedbeno neobčutljivi 
Dosegljivi delček za delčkom Dosegljivi skupek za skupkom 
Transakcijsko vodeni Analitično vodeni 
Nadzor nad popravki ima lastnik oz
vnašalec podatkov 

Ni kontrole nad popravki  

Visoka dostopnost Sproščena dostopnost 
Upravljani so v skladu s celoto Upravljani kot podnivoji 
Neponovljivost Ponovljivost je neizogibna 
Statična struktura in spremenljiva vsebina Fleksibilna struktura 
Med procesiranjem je uporabljena majhna
količina podatkov  

Običajno se med procesiranjem uporablja
ogromna količina podatkov  

Podpira operacije na dnevnem nivoju  Podpira odločitveni oz. vodstveni nivo 
Velika verjetnost dostopa  Majhna, skromna verjetnost dostopa 
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PRILOGA 12 
 
PODROBNA ANALIZA ANKETE 
 
1. Anketirani so bili uporabniki z različnih poslovnih področij:  

• dva uporabnika iz poslovnega področja nabave,  
• en uporabnik iz poslovnega področja proizvodnje,  
• trije uporabniki iz poslovnega področja prodaje,  
• trije uporabniki iz poslovnega področja financ in  
• dva uporabnika iz poslovnega področja kadrovske službe. 

Rezultati ankete torej zajemajo celoten poslovni sistem Iskraemeca, ki kakorkoli 
potrebuje poročanje. Anketo je torej izpolnilo 11 uporabnikov DIS v poslovnem sistemu 
Iskraemeco d.d., torej vsi ključni uporabniki, ki skrbijo za kvaliteto podatkov. 
Anketiranci so si med seboj enakovredni, zato uteži niso potrebne. To so zaposleni, ki 
vsebinsko popolnoma obvladujejo svoje področje. 
 
2. Zanimivo je, da so se prav vsi uporabniki, kljub nenehnim kritikam sistema za 
poročanje, strinjali, da je DIS smiselni vir podatkov za DIS in da je oz. mora biti glavni 
vir podatkov podatkovno skladišče in ne doslej najbolj uveljavljen transakcijski oz. 
operativni sistem Baan, ki je namenjen procesiranju podatkov in ne poročanju.  
 
3. Na tretje vprašanje: »Kaj si ključni uporabniki predstavljajo pod pojmom podatkovno 
skladišče?«, je večina, torej 7 uporabnikov menila, da je to nek trdi disk s podatki, 
pripravljenimi za analize in poročanje. Ostali 4 so bili mnenja, da gre za zgodovinske 
podatke, za kar sklepam, da je bila posledica šolanja, ki so ga uporabniki opravili ob 
prehodu na novo orodje za poročanje. Nihče pa ni tvegal z odgovorom, ki je najbolj 
tehničen in vsebuje »negativno« besedno zvezo: denormalizirana baza podatkov. 
Ocenjujem, da so anketiranci kljub vsemu s podatkovnimi skladišči seznanjeni, čeprav 
na bolj laičen način.  
 
4. Programska orodja, ki jih uporabniki trenutno uporabljajo za poročanje so:  
 

Orodje za poročanje Število uporabnikov, ki 
uporabljajo orodje 

Microstrategy  11 
Excel 3 
Bann 2 

  
5. Uporabniki orodje, ki ga trenutno uporabljajo (Microstrategy), ocenjujejo s 
povprečno oceno 3,91, če ocenjujemo od 1 do 5, pri čemer je 1 zelo slabo in 5 odlično. 
Tako relativno slab rezultat ocenjujem kot: 

• posledico spremembe, ki se v togem okolju Iskraemeco d.d. zelo težko uveljavi,  
• številne funkcionalnosti orodja, ki jih preprosti uporabniki žal ne uporabljajo 
• zapleteno tiskanje v internetnem okolju, ki je hiba orodja.  
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6. Uporabniki orodje, ki so ga v preteklosti uporabljali (Metacube, Showbusiness), 
ocenjujejo s povprečno oceno 3,45, če ocenjujemo od 1 do 5, pri čemer je 1 zelo slabo 
in 5 odlično. Rezultat ocenjujem kot: 

• posledico dolgoletnega dela z orodjem in navajenost nanj,  
• preproste uporabe orodij.  

Če primerjamo rezultat s prejšnjim, vidimo, da uporabniki vseeno vidijo v novem 
orodju več prednosti oz. imajo vsaj takšen občutek.  
 
7. Vsi uporabniki se soglasno strinjajo, da je čutiti napredek pri tehnologiji in uporabi 
orodij za pomoč pri poslovnem odločanju. 
 
8. Uporabniki so bili tokrat prisiljeni kot vir podatkov navesti karkoli drugega kot 
orodja za poročanje iz podatkovnih skladišč. Večina, 8 uporabnikov je navedla, da je 
njihov alternativni vir podatkov operativni oz. transakcijski sistem, pridobljeni podatki 
pa v excel formatu. Ostali trije uporabljajo pri svojem odločanju intranet ali v Lotus 
Notes-u narejene aplikacije za spremljanje planov. Ta poročila so nazadnje v papirni 
obliki. 
  
9. Vsi uporabniki se strinjajo, da potrebujejo boljše in hitrejše informacije za odločanje. 
Ugotavljam, da temu botruje težka situacija v podjetju, kjer so dobre in hitre informacije 
še pomembnejše.  
 
10. Na vprašanje: »Ali trenutni DIS zagotavlja ustrezne informacije?« so uporabniki 
odgovorili takole: 

• 6 jih je odgovorilo pritrdilno 
• 4 so odgovorili negativno 
• 1 se ni opredelil 

Zaključujem, da za večino, to je 6 uporabnikov, DIS nudi ustrezne informacije za 
odločanje. 
 
11. Večina uporabnikov meni, da odziv DIS na spremembe v poslovanju ni predolg. 
Rezultati so naslednji:  

• 7 jih meni, da odziv na spremembe ni predolg,  
• 4 menijo, da je odziv predolg glede na njihove potrebe. 

Ker gre za mnenje in zato subjektivno oceno uporabnika, sta bila možna le dva 
odgovora: da in ne, brez možnosti: ne vem, saj vsi uporabljajo sistem in se morajo 
opredeliti. 
 
12. Na vprašanje: »Kako pogosto uporabljate DIS?«, so uporabniki odgovorili: 

 5 jih sistem uporablja večkrat dnevno  
 4 sistem uporabljajo 1x dnevno  
 2 sistem uporabljata 1x tedensko 
 0 1x mesečno  
 0 nikoli 

Glede na to, da govorimo o ključnih uporabnikih, zaključujem, da sistem v procesu 
poročanja igra pomembno vlogo. Predstavlja namreč vir informacij na najvišjem nivoju.  
 

12. Uporabniki so na vprašanje: »Kaj bi na sedanjem DIS spremenili?« podali 
naslednje odgovore: 

13.  
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sprememba/uporabnik 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Povprečje
Izgled 4 3 5 5 5 4 3 5 5 5 3 4,27
Vsebina 5 5 1 1 1 5 5 2 3 3 3 3,09
Struktura 4 3 2 2 2 2 2 3 4 5 5 3,09
Distribucija  5 1 3 4 3 3 4 1 3 5 4 3,27
Drugo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
Ugotavljam, da so uporabniki v povprečju zadovoljni z DIS, vendar bo potrebno še 
veliko narediti na vsebini in posledično strukturi DIS-a, da bi bil sistem priznan in 
vsesplošno uporaben. 
 
14. Mnenje, kako sprejema oz. uporablja DIS ostalo poslovno okolje, so uporabniki 
opredelili, kot prikazuje spodnja tabela: 
okolje/uporabnik 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Povprečje
ožji sodelavci 1 2 4 4 4 5 2 1 5 2 3 3,00
Vodstvo 2 2 4 3 3 4 3 3 2 2 4 2,91
ostali uporabniki 2 2 3 2 2 4 5 3 5 3 4 3,18
Rezultati so v povprečju dobri, vendar kažejo, da bo na promociji DIS še veliko dela. 
Opažam, da kljub veliki uporabi DIS-a, k slabi oceni promocije veliko pripomore tudi 
negativna klima, ki jo je čutiti v podjetju in sem ji bil večkrat priča tudi sam.  
 
15. Zanimivo je, da so se glede na rezultate doslej vsi anketiranci na vprašanje: »Kakšna 
je pozicija DIS v njihovem poslovnem sistemu?« odzvali z izbiro trditve, da je DIS zelo 
uporaben in temelj odločanja.  
 
16. Za uporabnike sta med najbolj perečimi problemi razumljivost (najnižja povprečna 
ocena) in hitrost delovanja sistema. Tudi ostale ključne probleme bi bilo potrebno 
približati boljšemu povprečju, vendar rezultati ankete kažejo prioritete uporabnikov.  
Težava/Uporabnik 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Povprečje
Zanesljivost 4 4 5 5 1 5 1 4 4 5 3 3,73
Struktura 4 3 5 4 4 3 4 3 5 4 4 3,91
Fleksibilnost 4 2 4 4 3 4 4 4 3 4 2 3,45
Ažurnost 4 2 5 5 1 1 5 5 4 2 5 3,55
Hitrost delovanja 2 3 3 3 1 4 4 5 3 3 1 2,91
Razumljivost 4 2 2 1 1 2 2 2 1 3 3 2,09
Ostalo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
 
 
17. Kako uporabniki najpogosteje zaznajo odstopanja v poslovanju, se odraža v spodnji 
tabeli: 
Odstopanje pri poslovanju/Uporabnik 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Skupaj 
Transakcijski sistem BAAN X   X  X    X  3
DIS X    X X  X X X X 6
Sporočilo sodelavca  X X  X    X   4
Občutek oz. poslovna žilica  X  X X X  X X X X 8
Ostalo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rezultati kažejo, da se večina uporabnikov pri poslovanju še vedno predvsem zanaša na 
svoj občutek in šele potem na dejstva v DIS-u. Odstopanja uporabniki spremljajo tudi s 
pomočjo svojih sodelavcev in operativnega oz. transakcijskega sistema Baan.  
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18. Uporabniki bi sporočilo, ki sporoča, da je neka vrednost presegla prag, najraje 
prejemali preko elektronske pošte. Željo je izrazilo 10 anketirancev. Le dva menita, da 
sporočil ne potrebujeta in se zanašata na svoj občutek oz. poslovno žilico.  
 
19. Vsi anketiranci pri svojem odločanju uporabljajo poročila v MS Office Excel 
formatu. Le redki, dva, uporabljata pri svojem odločanju tudi neobdelane podatke.  
 
20. 6 uporabnikov meni, da bi bila pri tekočem poslovanju zanje najbolj uporabna 
vnaprej pripravljena poročila in analize. Trem bi najbolj koristilo alarmiranje in dvema 
poizvedbe po potrebi.  
 
21. Vsem anketirancem se zdi vsebinska napaka hujša od tehnične napake na DIS. 
 
22. Večina, in sicer 6 anketirancev, se ozira po podatkih do več kot pet let nazaj. Do 
treh let nazaj potrebujejo podatke 4 anketiranci in za leto nazaj le eden. Ocenjujem, da 
je zgodovina za anketirance še kako pomembna. 
 
23. Nekaj anketirancev meni, da je za podatke odgovoren vir informacij (uporabniki, ki 
zagotavljajo informacije). Dva anketiranca menita, da je analitik, ki izvaja analize in 
poročila in ima poslovno znanje, tisti, ki mora nositi odgovornost za podatke v DIS. 
Dva anketiranca menita, da je informatika tista, ki zagotavlja podporo in vzdržuje DIS 
in mora nositi odgovornost za podatke v DIS. Trije menijo, da so za podatke odgovorni 
vsi vpleteni v proces poročanja. V resnici slednjo možnost navaja in potrjuje tudi 
literatura. 
 
24. Trem anketirancm se zdi najpomembnejše spremeniti organizacijsko kulturo. Po dva 
anketiranca sta se odločila za dodatno izobraževanje, za ustreznejše informacije in za 
ustrezne kadre za podporo. Eden je menil, da je najpomembneje spremeniti poslovne 
procese. Eden pa je ostal neopredeljen.  
 
25. Anketiranci so imeli možnost podaje svojih mnenj in komentarjev v zadnji točki 
ankete. Večina je ocenila DIS kot zelo dober, vendar potreben nadgradnje in popravkov. 
Nekateri so pogrešali navodila, ker se jim je zdel sistem prezapleten, drugim se je zdel 
prepočasen. Uporabniki so kot največjo hibo sistema izpostavili neposredno tiskanje 
poročil in analiz.  
 
Vse omenjeno je bilo seveda upoštevano in v najkrajšem času popravljeno. Uporabniki 
so prejeli navodila, modeli so bili popravljeni in delovanje je postalo hitrejše. 
Problematika tiskanja je tehnične narave in zahteva po odpravi je bila poslana na sedež 
podjetja, ki je razvilo orodje. Rezultati ankete so pripomogli k spoznavanju 
uporabnikov, njihovih potreb in želja.  
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PRILOGA 13 
 
Krajši opis delovnih nalog, ki jih izvaja administrator DIS v poslovnem sistemu 
Iskraemeco d.d. (Vir: Iskraemeco d.d. interno gradivo): 
 

• Namestitev orodij za poročanje pri uporabnikih. 
• Dodeljevanje pravic uporabnikom. 
• Vzdrževanje obstoječega sistema. 
• Vnašanje letnih in mesečnih planov. 
• Vnašanje posameznih podatkov oz. popravki tabel in šifrantov. 
• Sproščanje izrednih obdelav. 
• Odkrivanje in odpravljanje napak. 
• Popravljanje napak in ponovno vnašanje v DIS. 
• Izvajanje opravil, ki še niso avtomatizirana ter njihova avtomatizacija. 
• Izvajanje nočnih obdelav. 
• Nadgradnja DIS-a. 
• Preverjanje uporabniških zahtev. 
• Sodelovanje pri izgradnji novih modulov. 
• Skrb za celovitost in integriranost sistema. 
• Izdelava novih ali izpadlih mer. 
• Izdelava mask oz. ekranov. 
• Poseganje na področje sistema in baz. 
• Pomoč uporabnikom pri odpravi ostalih napak. 
• Izdelava navodil. 
• Formalno in neformalno izobraževanje uporabnikov. 
• Spoznavanje novih orodij, potrebnih za delo z DIS-om. 
• Nadzor in kontrola zunanjih sodelavcev pri delu. 
• Koordiniranje pri razvoju novih modulov. 
• Priprava prenove celotnega DIS-a. 
 

Opis delovnih nalog, ki jih izvajajo zunanji sodelavci: 
• Reševanje kompleksnejših problemov in odkrivanje ter odprava resnejših napak v 

SQL procedurah. 
• Razvoj in programiranje SQL procedur za nove module. 
• Vstavljanje testnih podatkov za nedavno izdelane module in njihova korekcija. 
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PRILOGA 14 
 
PREDNOSTI PI V POSLOVNEM SISTEMU 
 
Poenotenje virov podatkov za transparentnejše odločanje 
 
Na sestankih uprave se večkrat pojavi težava, ko srednje vodstvo različno predstavlja in 
zagovarja podatke, ki bi morali biti enaki. Tako se zgodi, da npr. vodja prodaje prikazuje 
neto vrednosti, vodja nabave pa bruto. V primeru podatkovnih skladišč kot temeljem PI 
in končnim produktom DIS so podatki enotni, transparentni in dostopni. Enako težavo 
potrjuje tudi raziskava, ki jo je opravil Techrepublic inc., kjer se je večina vprašanih 
strinjala, da PI v ZDA nedvomno vpliva na večjo točnost in integriteto podatkov 
(Techrepublic, [URL: www.techrepublic.com], 2005). 
 
Neomejene možnosti distribucije in oblike podatkov.  
 
Sodobna orodja DIS omogočajo najrazličnejše načine distribucije podatkov in informacij. 
Do orodij lahko uporabniki dostopajo preko interneta. Poročila, analize in alarme po 
vnaprej pripravljenih vzvodih lahko uporabniki prejemajo po elektronski pošti, mobilnem 
telefonu ali na svoj osebni internetni portal. Poročila in analize lahko uporabniki 
prejemajo še v najrazličnejših oblikah:  

• tekstovni 
• internetni  
• excel  
• word  
• adobe acrobat reader  
• itn  

  
Struktura poslovnih informacij in prilagajanje le-teh uporabniku  
 
Čeprav je za DIS značilno, da skupek poročil vzdržuje enako obliko, velja, da so 
informacije lahko urejene na način, ki je uporabniku najbližji. Enake vsebine lahko 
različni uporabniki gledajo na različne načine. Vodjo prodaje na primer najprej zanima, 
kako je z doseganjem planov, šele nato bo verjetno preverjal, kako je z njegovimi stroški, 
ali pač obratno. Skratka, struktura informacij se lahko oblikuje po meri posameznika, a v 
praksi še vedno DIS drži svojo obliko, namenjeno vsem vodilnim. 
 
Odločanje na podlagi dejstev 
 
Večkrat je zaslediti, da se poslovneži pri nekaterih odločitvah sklicujejo na občutek, 
poslovno žilico in podobno. Običajno se takšna odločitev zgodi v primeru pomanjkanja 
ali preveč informacij. Vendar raziskave kažejo, da se z uvajanjem DIS vse več odločitev 
zgodi na podlagi dejstev oz. informacij, ki jih poslovneži pridobijo v realnem času in na 
ustrezen način. Seveda poslovne žilice ne gre zanemarjati in dober poslovnež jo vsekakor 
mora imeti. PI je tudi v tem primeru zgolj orodje v rokah ljudi, ki na samem koncu 
vendar sprejmejo odločitev na podlagi informacije in občutka.  
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Pravice za dostop do informacij 
 
Podatki oz. informacije najvišjega nivoja so ključne za upravljanje s katerokoli 
organizacijo. Do njih ne smejo in ne morejo dostopati vsi, temveč je dostop zelo strogo 
omejen. Sodobna orodja PI omogočajo tako vsebinsko kot tehnično zaščito zaupnih 
informacij. Ločimo dve vrsti zaščite: vsebinska zaščita opredeljuje, katere vsebine 
posameznik lahko pregleduje in upravlja, medtem ko tehnična zaščita opredeljuje, kaj vse 
s podatki uporabnik lahko počne, jih bere, vrti, sestavlja, združuje ipd. Pravice je možno 
omejevati tudi na druge načine, npr. z vlogami na bazi podatkov.  
 
Dostop do elementarnih podatkov ali vrtanje 
 
V človeški naravi je, da ljudje ne verjamemo stvarem, ki delujejo po principu črne 
skrinjice. Vedeti moramo, kaj je v ozadju. Ta človeška narava po obvladovanju poslovnih 
procesov je pri vodilnih izražena še bolj. Tak primer je bilo zaslediti na vseh segmentih 
poslovanja in predvsem na najvišjih nivojih vodenja. Ti so namreč želeli iz sumarnih 
podatkov, ki so bili zbrani v DIS, priti do najnižjih elementarnih podatkov (npr.:določen 
račun, kupec, artikel,…). Šele, ko so do želenih podatkov prišli, so pridobili zaupanje v 
DIS. Omeniti velja, da je DIS v prvi razvojni fazi izjemoma, ali pa sploh ni omogočal 
prikaza elementarnih podatkov. Temu je botrovala teza, da najvišjega vodstva 
elementarni podatki ne zanimajo, njih bi načeloma morali zanimati sumirani in agregirani 
podatki, torej podatki na najvišjem nivoju. Sodobna orodja omogočajo praktično vse, kar 
za svoje poslovanje potrebuje vodstvo, s tem da se je potrebno zavedati, da za DIS oz. 
celotno PI stoji človek, ki ga je sestavil in zanj skrbi.  
 
Dostop do informacij v realnem času 
 
Poročila in analize so za potrebe odločanja na razpolago v realnem času. Vzrok tiči v 
strojno ločenem informacijskem okolju, ki je namenjen izključno PI. Izvajanje poizvedb 
(Querying) in poročil (Reporting) so zelo zahtevne operacije, ki zahtevajo veliko 
računalniške zmogljivosti. Če bi poizvedbe in izdelavo poročil izvajali na istih 
računalnikih, na katerih potekajo naše transakcije, bi bilo njihovo izvajanje zelo 
upočasnjeno ali pa celo ustavljeno za čas, ko se na računalniku izvaja kakšna bolj 
zahtevna poizvedba. Zato je za organizacijo bolje narediti kopijo operativnih ali 
transakcijskih podatkov v podatkovno skladišče z določenimi preseki. Podatkovno 
skladišče mora za delovanje uporabljati svojo strojno opremo. Motnje v poslovanju v 
primeru zahtevnejših poizvedb s tem odpadejo. Ločeni okolji sta tudi edini način za 
zagotavljanje nemotenega poslovanja in pridobivanja podatkov v realnem času. 
 
Okolje, ki je prijazno in razumljivo poslovnemu uporabniku 
 
Skoraj vedno je možno podatkovno skladišče zasnovati tako, da manj zapletene 
poizvedbe in lažja poročila lahko izdelajo tudi zaposleni z manj ali celo brez tehničnega 
znanja s področja baz podatkov. Sodobna orodja za izkoriščanje podatkovnih skladišč so 
uporabo PI poslovnim uporabnikom samo približala. Velikokrat pa uporabniki naletijo na 
oviro zaradi preveč kompleksnih poizvedb. Takrat jim priskočijo na pomoč strokovnjaki s 
področja podatkovnih baz. Tako okolje omogoča lažje pisanje in vzdrževanje zahtevnih 
poročil in poizvedb tudi strokovnjakom. 
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Združevanje informacij v en vir in zgodovinski podatki 
 
Bistvo PI, temelječe na podatkovnih skladiščih, je v združevanju podatkov z različnih 
okolij, bodisi informacijskih, bodisi poslovnih, in jih vse skupaj predstaviti na enoten, 
uporabniku prijazen in razumljiv način. Sistem PI združuje različne informacije v en sam 
vir ali sistem PI. Stare informacijske sisteme so nadomestili novi in potrebno je zagotoviti 
tudi pretekle podatke. Sistem PI zaradi svoje narave omogoča pregled podatkov za nazaj, 
ki jih je v običajnih transakcijskih oz. operativnih sistemih težko zagotoviti. Poizvedbe so 
načeloma enostavne in uporabnik brez težav primerja pretekle podatke s tekočimi.  
 
 
PRILOGA 15 
 
SLABOSTI PI V POSLOVNEM SISTEMU 
 
Oblica podatkov, ki neposredno ne vplivajo na poslovanje 
 
Sistem PI običajno vsebuje zgodovinske podatke, le izjemoma pa tekoče. Hkrati so vodje 
običajno ljudje, ki nimajo časa za izvajanje kompliciranih analiz ali poročil, temveč le-te 
pričakujejo od svojih podrejenih oz. za to usposobljenih ljudi. Med obilico podatkov je 
tako nujno vedeti, katere je potrebno uporabiti, da bi prišli do želenih informacij.  
 
Nezanesljivost sistema 
 
Sistem PI je integrirane narave in načeloma zelo občutljiv. Prihaja lahko do različnih 
napak, tako tehničnih kot vsebinskih. Tehnične težave so tiste, povezane z delovanjem 
strojne opreme, izdelavo varnostnih kopij in njihovo restavracijo. Vsebinske težave pa so 
tiste, ki se pojavijo zaradi turbulentnega poslovnega okolja in sprememb, ki jih je 
potrebno pravočasno implementirati, pa to zaradi takšnih ali drugačnih vzrokov ni 
mogoče.  
 
Nefleksibilnost 
 
Sistem PI mora biti ustrezno zasnovan, saj le na tak način omogoča ustrezen odziv na 
turbulento poslovno okolje. Kot ustrezno lahko pojmujemo zasnovo, ki je modelirana v 
dimenzijskem načinu. Torej tako, kot je to predvideno za podatkovno skladišče.  
 
Vzdrževanje 
 
Sistem PI je potrebno stalno vzdrževati in dopolnjevati. Sprememba je v sistemu stalnica 
in pokazatelj, da se le-ta razvija v pravo smer. Z vzdrževanjem so seveda povezani 
stroški. Izkušnje kažejo, da jih pretežni del predstavlja prav vzdrževanje, morda celo 
naraščanje števila licenc. Drugi del stroškov predstavlja razvoj glede na nove zahteve in 
potrebe. Pri vzdrževanju ne gre pozabiti velikih finančnih izdatkov zanj, ki običajno 
naraščajo skupaj s potrebami uporabnikov in uporabnostjo sistema.  
PI neposredno vpliva na oblikovanje poslovnih procesov 
 
Skozi čas mora v organizaciji zavoljo različnih poslovnih vplivov priti do določene 
reorganizacije, prestrukturiranja in optimizacije poslovnih procesov. Sprememba 
poslovnega procesa neposredno ali pa posredno vpliva na zagotavljanje podatkov za 



38 

poročila, ki jih potrebuje uprava. Spreminjanje zasnove poročil in zagotavljanje 
infrastrukture podatkovnih skladišč hitro postane dodatno breme pri reorganizaciji. 
 
Ogromne količine podatkov 
 
Velikih količin podatkov ni mogoče nadzorovati drugače kot s sistemom PI. Upravljanje 
s podatki se je danes razvilo do stopnje, kjer je bistvena kvaliteta podatkov in s tem 
kvaliteta informacije. Slednje zagotavlja pravilno postavljen in redno vzdrževan sistem 
PI. DIS pa, kot del PI, zagotavlja zbir podatkov na najvišjem nivoju.  
 
Struktura še vedno zapletena za razumevanje 
 
DIS nudi torej informacije na najvišjem poslovnem nivoju. Poročila so pregledna in 
enostavna. Ob pravilni strukturi je mogoče vrtanje na najnižji nivo. Težava pa nastane pri 
kreiranju novega poročila. Če hoče na primer član uprave sestaviti novo poročilo, mora 
nujno poznati strukturo podatkov in relacije med njimi. Dejstvo je, da se večina vodilnih s 
tem ne ukvarja, temveč takšno poročilo preprosto naroči pri podrejenih ali nekom, ki 
mora to strukturo poznati. Kljub temu je to še vedno poslovni uporabnik PI in ne 
informatik, kot je bilo to v prvi generaciji poročanja.  
 
 
PRILOGA 16 
 
ELEMENTI ETL PROCESA, KI JIH JE POTEBNO PREDVIDETI 
 
Migracija na novejšo tehnologijo 
Prenos podatkov iz operativnega oz. transakcijskega okolja v podatkovno skladišče 
zahteva spremembo tehnologije. Smiselno je postaviti podatkovno skladišče na novih 
tehnologijah SUBP (sistemih za upravljanje z bazami podatkov). Seveda zamenjava tega 
povleče za seboj še ostale spremembe:  

• sprememba operacijskega sistema  
• sprememba strojne opreme 
• celo spremembe na strojni opremi temelječe strukture podatkov 

 
 
Izbor podatkov z operativnega oz. transakcijskega okolja 
Izbor podatkov zna biti še posebej zapleten. Da bi opredelili zapis, je potrebno pregledati 
povezave nanj, ki lahko segajo tudi v kake posebne lokacijsko ločene datoteke. Ponovno 
je potrebno preveriti integriranost zapisa v sistemu, upoštevati poslovno logiko itn. V 
nekaterih primerih so podatki berljivi zgolj v ''on-line'' obliki, torej samo v transakcijskem 
okolju. V takšnem primeru se morajo pač podatki prenašati v ''on-line'' okolju, najbolje v 
neko posebej za ta namen pripravljeno vmesno bazo in preko nje v podatkovno skladišče. 
Takšno polnjenje je smiselno, ko se podatki na operativnem oz. podatkovnem nivoju ne 
spreminjajo, na primer ponoči. 
 
Oblikovanje ključev za potrebe podatkovnih skladišč 
Ključi z operativnega oz. transakcijskega okolja morajo biti prestrukturirani in 
spremenjeni, preden se zapišejo v podatkovno skladišče. Ključi le redko ostanejo enaki 
kot prej. V enostavnih primerih je izhodni strukturi ključa dodan samo element časa. V 
kompleksnejših primerih je potrebno ključ razbiti in kako drugače prestrukturirati.  
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Podatki brez ključa 
Podatki brez ključa se deformirajo pri prenosu iz operativnega v podatkovno skladišče. 
Preprost primer je lahko datum, ki je v operacijskem okolju zapisan kot DD/MM/LLLL 
se pri prenosu avtomatsko pretvori v LLLL.MM.DD. Oblikovanje takšnih podatkov je v 
resnici mnogo bolj zapleteno, kot prikazuje zgornji primer. 
 
Podatki se med prenosom čistijo  
Med prenosom podatkov iz operativnega okolja v okolje podatkovnih skladišč običajno 
čistimo podatke, torej zajemamo samo tiste, ki bodo v podatkovnem skladišču koristni oz. 
potrebni. Včasih je čiščenje zagotovljeno že s preprostim algoritmom. V kompleksnejših 
primerih je potrebno uporabiti t.i. pametne procedure, ki nadzirajo ustreznost vsebine 
podatkov, ki prihajajo v podatkovno skladišče. Obstaja veliko oblik čiščenja podatkov: 
preverjanje domen, s katerih prihajajo podatki, preverjanje med zapisi, preprosto 
preverjanje ustreznosti formata podatka. 
 
Več vhodnih virov podatkov 
Če imamo več virov vhodnih podatkov, morajo biti le-ti med prenosom v okolje 
podatkovnih skladišč združeni. Pod določenimi pogoji in omejitvami je vir tega zapisa v 
podatkovnem skladišču shranjen v eni datoteki, pod drugačnimi pogoji vsebinsko 
enakega podatka pa v povsem drugi datoteki. Logične povezave med podatki ki tvorijo 
vir za podatkovno skladišče, morajo biti jasne in točno določene, saj samo tako lahko 
zagotovimo pravilne podatke v podatkovnem skladišču. 
 
Reševanje problema ključev v primeru črpanja iz več datotek 
Pri združevanju podatkov, ki prihajajo iz več datotek je potrebno opredeliti ključe, da so 
podatki enoznačni. V različnih datotekah so lahko ključi različno strukturirani in 
program, ki podatke združuje, mora imeti točno določena pravila za opredelitev ključev. 
Več izhodov poda rezultat. Podatki so lahko zagotovljeni, če jih seštejemo po različnih 
nivojih z istim programom za izgradnjo podatkovnih skladišč.Zagotovljene morajo biti 
naključne vrednosti. Lahko se zgodi, da pod določenimi pogoji izhodne vrednosti v 
podatkovnem skladišču ne bodo imele vira podatkov. V tem primeru morajo biti 
zagotovljene vnaprej določene privzete vrednosti, na primer nedefinirano ali 999…  
 
S ponovnim osveževanjem izgubimo pregled nad že prenesenimi podatki 
Učinkovitost izbora vhodnih podatkov pri osveževanju večkrat postane problematično. 
Pride namreč do primera, ko med osveževanjem podatkov enostavno ni več mogoče ločiti 
med podatki, ki morajo biti preneseni iz operativnega nivoja v podatkovno skladišče in 
tistimi, ki jih ne potrebujemo oz. so v podatkovno skladišče že preneseni. V takšnem 
primeru je edina rešitev ponovno črpanje celotne datoteke oz. tabele v operativnem 
okolju. Branje celotne datoteke je neučinkovito, saj je običajno uporaben samo del 
podatkov. Takšna akcija seveda naknadno obremeni že tako obremenjeno operativno 
okolje.  
 
Sumiranje podatkov 
Večkrat je potrebno podatke sumirati oz. združevati. Večkratni vhodni operativni podatki 
so združeni v en sam zapis v podatkovnem skladišču. Da bi bili takšni podatki pravilno 
združeni, je seveda nujno upoštevati njihov vrstni red. V primeru, ko različni tipi zapisov 
prispevajo k vsakemu združenemu zapisu v podatkovnem skladišču, mora biti prihod 
različnih vhodnih tipov zapisov ustrezno koordiniran, da lahko nastane en zapis.  
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Preimenovanje prenesenih zapisov mora biti zabeleženo.  
Preimenovanje podatkovnih elementov med prenosom iz operativnega okolja v okolje 
podatkovnih skladišč mora biti sledljivo in evidentirano. Med prenosom iz operativnega 
okolja v okolje podatkovnih skladišč se običajno spremenijo imena zapisov. Vse mora 
biti ustrezno dokumentirano in zapisano, saj bodo morebitni nadaljnji posegi zelo 
zamudni.  
 
Nestandardni ali eksotični formati 
Nekateri vhodni zapisi, ki morajo biti vključeni v podatkovno skladišče, so v formatu, ki 
je redek, nestandarden ali celo neberljiv z vsemi konvencionalnimi programi. Naštejmo 
nekaj gostujočih vhodnih tipov, ki morajo biti prebrani in spremenjeni na vhodu v 
podatkovno skladišče: 

• določena dolžina zapisov 
• variabilna dolžina zapisov 
• dogodki, odvisni od zapisov 
• dogodki, omejeni s klavzulami in členi 

Pretvorba mora biti storjena. Specificirana morata biti logika in mehanika pretvorbe 
(kako izgleda le-ta 'prej' in 'potem'). Pretvorba je lahko dokaj zapletena. V nekaterih 
primerih postane logika pretvorbe prav izkrivljena ali celo nerazumljiva. 
 
Povezave med podatki, ki so nastale v zapuščinskih sistemih, morajo biti razumljene in 
ponovno odkrite, preden so takšni podatki sploh lahko uporabljeni kot vir. Takšne 
povezave so običajno nejasne, prikrite in nedokumentirane. Vendar morajo biti 
potrpežljivo razvozlane in dešifrirane med prenosom podatkov v podatkovno skladišče. 
To je najtežje, če je dokumentacija zastarela ali je sploh ni. In, na žalost je 
nedokumentiran zapuščinski sistem skoraj pravilo. Velja celo rek, ki pravi, 'da pravi 
programer nikoli ne izdeluje dokumentacije.' Pretvorba podatkovnih formatov mora biti 
narejena. Ali je to ASCII ali kaj drugega, mora biti vnaprej določeno.  
 
Računati je potrebno na velike količine podatkov. 
Kjer je vhod le manjša količina podatkov, je mnoge možnosti moč prilagoditi. Kjer pa 
upravljamo z velikimi količinami podatkov, so prijemi drugačni. Uporabljeno je lahko 
paralelno črpanje in paralelno branje podatkov. 
 
 
PRILOGA 17 
 
Razlogi, ki poudarjajo smiselnost implementacije PI. 
 
Cenejše vzdrževanje  
 
Prva generacija DIS je zagotavljala zgolj poročila na podlagi podatkov, ki so bila 
neposredno prenesena v neko drugo okolje. Tokrat še ne moremo govoriti o podatkovnih 
skladiščih, saj so bila poročila s pomočjo programskega jezika oblikovana v tabelo, ta pa 
prikazana najvišjemu vodstvu v obliki ekranov z nekim orodjem za vizualizacijo tabel, 
Showbusiness. Vsaka sprememba je bila draga in dolgotrajna, te pa so v poslovnem 
sistemu stalnica. Reprogramiranje vseh procedur je bilo zamudno. Da pa je bil poseg še 
bolj vprašljiv, so bile procedure med seboj povezane in soodvisne.  
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Možnost distribucije 
 
Prenova pomeni povsem nov pristop, ki zajema celoten cikel PI; od virov podatkov, 
prevoda podatkov na skupni imenovalec, pa do končnih naprednih orodij, ki omogočajo 
vsakršno manipulacijo s podatki, kot je vrtanje, vrtenje, kreiranje novih poročil, določanje 
pragov v poročilu in distribucijo na najrazličnejše načine, od elektronske pošte, 
intra/internetnih portalov do obvestila preko mobilnega telefona ipd. 
 
Fleksibilnost in osredotočenje na poslovanje 
 
Prenove se je potrebno lotiti celovito. Sčasoma DIS postane težko obvladljiv in vse bolj 
integriran. Spremembe se vrstijo najprej v poslovnem sistemu in jih je potrebno preslikati 
tudi v DIS. Trenutno je zagotavljanje le-teh togo in počasno. Nove strukture, temelječe na 
podatkovnih skladiščih z ustreznimi podatkovnimi modeli, spremembe jemljejo kot 
stalnico in priložnost za odkrivanje novih poti. Največjo težavo obstoječega DIS 
predstavlja torej njegova integriranost in soodvisnost med posameznimi procedurami. Če 
se torej zgodi sprememba in jo je potrebno implementirati, obstaja resna nevarnost, da s 
popravki porušimo že obstoječ proces polnjenja. 
 
Odprava omejitev strojne opreme 
 
Poleg tega so bili sistemi prve generacije postavljeni v okolje, kjer je bilo potrebno 
varčevati s kapacitetami, tako diskovja, kot procesorja. Omenjenemu so bile prilagojene 
procedure. Tabele se niso podvajale, agregati so bili napravljeni le tam, kjer je bilo to 
nujno potrebno ipd.  
 
Enostavnejše vzdrževanje in odzivnost 
 
Moderni DIS, ki upoštevajo pravila PI, so zgrajeni drugače. Poleg sodobnih orodij za 
integracijo podatkov v podatkovno skladišče je ena najpomembnejših komponent črpanje 
podatkov in model v podatkovnem skladišču. Na osnovi ustrezno postavljenega modela je 
uporaba in vzdrževanje DIS enostavnejša, prilagodljivejša, predvsem pa nadzorovana.  
Distribucija informacij in uporaba t.i. »push« metode 
 
DIS prve generacije je imel na voljo eno samo funkcijo in sicer navigacijo med ekrani ali, 
tehnično gledano, med tabelami. Uporabnik se je tako lahko premikal iz enega na drug 
ekran in si ogledoval ponujene podatke. Moderna orodja, ki temeljijo na sistemu PI, 
omogočajo mnogo več, kar po drugi strani pomeni več izobraževanja in bolj 
komplicirano uporabo za uporabnika. Sodobni sistemi vsebujejo najpomembnejšo 
komponento, in sicer možnost vsakršne distribucije podatkov.  
 
Poenotenje šifrantov in izdelava prevajalnih tabel 
 
V starem sistemu je bilo mnogo dimenzij narejenih kar iz tabel dejstev. Zgodilo se je, da 
so med primerjavo manjkali podatki. Razlog je bil v tem, da je DIS upošteval dimenzijo, 
narejeno iz tabele dejstev npr. odprtih naročil ali iz tabele dejstev realizacije prodaje. V 
vsakem primeru se dimenzija artikli razlikuje. Dimenzijo je morda potrebno zasnovati na 
enotnem šifrantu artiklov, če ta obstaja, ali pa z združevanjem polj iz tabel dejstev. Tako 
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dobimo dimenzijo artikel, ki vsebuje prav vse podatke oz. vse tiste podatke, ki jih 
obravnavamo v podatkovnem skladišču.  
 
Sprememba okolja v skladu s svetovnimi trendi 
 
Drugačno okolje predstavlja za uporabnike spremembo, ki pa je v Iskraemecu praviloma 
obravnavana negativno. Uporabniki so pač potrebovali določen čas, da so se privadili na 
novo okolje in ga sprejeli z njegovimi prednostmi in slabostmi. Novo orodje namreč 
omogoča delo v internetnem okolju oz. delo s spletnim brskalnikom. Orodje je po potrebi 
lahko odprto navzven, torej dostopno od vsepovsod, kar je še posebej aktualno v primeru 
delovanja vodilnih zunaj hiše. Prednosti novega okolja je nič koliko in uporabniki so pač 
potrebovali določen čas, da so ga sprejeli. Po tem so uporaba in s tem potrebe DIS strmo 
naraščale.  
 
Zanesljivost in interpretacija podatkov  
 
Iz intervjujev je bilo večkrat razbrati, da vodilni sumarnim podatkom včasih pač ne 
zaupajo, ker se zanašajo na svojo t.i. poslovno žilico. Vrtanje v globino do elementarnih 
podatkov je zaupanje v sistem PI okrepilo. Vodilni se počasi zanašajo na informacije, ki 
jih ponuja sistem PI. Še vedno ima večina vodilnih ob sebi analitika, ki skrbi za ustrezne 
analize, predvsem pa skrbi za ustrezno interpretacijo podatkov.  
  
Možnost ločenega operativnega poročanja 
  
Sodobno orodje ima odprte možnosti uporabe. Poleg izkoriščanja podatkovnih skladišč 
lahko to isto orodje hkrati služi za operativno poročanje. Potrebno je le zagotoviti 
ustrezen podatkovni model in ga registrirati v orodju. Omenjeno pomeni veliko prednost 
pri implementaciji okolja PI v poslovnem sistemu Iskraemeco d.d..  
 
Menjava orodja  
 
Obstoječa orodja ne uživajo več ustrezne podpore s strani izdelovalca. Aplikacije na 
novejših operacijskih sistemih ne delujejo več. Potreben je torej prehod na novo, sodobno 
orodje z vsemi možnostmi, ki jih ponuja.  
Potreba po večji varnosti 
 
Podatki so vse pomembnejši sploh v času menjave najvišjega vodstva. Sodobna orodja 
zagotavljajo popoln nadzor nad vsebino in nad možnostmi, ki jih ponuja novo orodje. 
Hkrati orodje omogoča spremljanje uporabe orodja in beleži delo vsakega uporabnika 
posebej.  
 
 
PRILOGA 18 
 
Pet faktorjev, ki zagotavljajo uspeh projekta prenove podatkovnega skladišča: 
 
Močna podpora in zainteresiranost vodstva 
 
je najobčutljivejši faktor, brez katerega projekt zagotovo ne bo uspel. Vodilni imajo 
običajno vizijo, za katero so strogo odločeni, da jo bodo dosegli in so jo pripravljeni 
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podpreti tudi v najbolj kritičnih trenutkih. Idealni sponzor projekta podatkovnih skladišč 
ni le odločen realizirati svoje vizije, temveč je tudi realističen, pozna organizacijo, kulturo 
in okolje. Pomaga, če je seznanjen s koncepti podatkovnih skladišč in njihovega 
življenjskega cikla, da ne bi prišlo do nerealnih pričakovanj. Efektivni sponzorji so se 
pripravljeni spoprijeti s kratkoročnimi problemi, da bi tako dosegli dolgoročen cilj. 
Realistični sponzorji so pripravljeni na kompromise. Sposobni so sprejemati težke 
odločitve in tudi nositi njihove posledice. Morda najpomembnejše je, da ima projekt več 
sponzorjev, saj ob morebitnem odhodu enega še vedno ostanejo drugi. V Iskraemecu d.d. 
se vodstvo zaveda pomembnosti DIS, zato je podpora sorazmerno dobra. Težave se 
kažejo le v zaposlenih, ki morajo spremembo poročanja sprejeti, za to pa niso ustrezno 
motivirani. 
 
Trdna in nepremagljiva poslovna motivacija 
 
Podatkovno skladišče omogoča, da naslovimo specifične kritične poslovne zahteve. 
Včasih je tekmovanje in sprememba v hitrem poslovnem okolju odličen motivator. 
Drugod to funkcijo prevzame vizija in strategija po boljšem poslovanju, iskanju 
priložnosti. Dober motivator so izkušnje pri uvajanju ali prevzemu drugega 
informacijskega sistema, ko vodstvo uvidi, da druge možnosti, kot je podatkovno 
skladišče z DIS-om, sploh ni. Zanimivo je, da je poslovna upravičenost skoraj 
brezpredmetna, če podatkovno skladišče samo po sebi postane motivator. Ljudje, ki 
uporabljajo DIS, so v glavnem starejši in vsaka sprememba zanje pomeni velik odklon od 
motivacije. Edino motivacijo zaposleni pridobijo s strani administratorja DIS in šolanj, ki 
jih pripravlja.  
 
Sodelovanje informatike z ostalimi poslovnim funkcijami 
 
Uspešno podatkovno skladišče je rezultat tesnega sodelovanja informatike z ostalimi 
poslovnimi funkcijami, kjer vsi nastopajo z enako odgovornostjo. Kdorkoli bi se sam lotil 
izgradnje podatkovnega skladišča, mu zagotovo ne uspe. Če so odnosi med informatiko 
in poslovnimi funkcijami skrhani, je lahko podatkovno skladišče točka, ki bi oboje 
pripeljala za pogajalsko mizo. 
 
Trenutna analitična kultura 
 
Podatkovno skladišče zagotavlja napreden dostop do boljših informacij v podporo 
odločanju. Če organizacija ustrezno ne ceni informacij in analitike, je uvajanje 
podatkovnih skladišč vprašljivo. Podatkovna skladišča se obnesejo v tistih poslovnih 
okoljih, kjer je cenjeno in spodbujano odločanje na podlagi dejstev. Če se uporabniki še 
vedno zanašajo na svoj poslovni občutek, podatkovna skladišča ne bodo v nobenem 
primeru smiselna. V skrajnem primeru bo potrebno spremeniti organizacijsko kulturo.  
 
Možnost izvedbe 
 
Običajno se pri izvedbi zapletemo v tehnične sfere. Današnja tehnologija namreč skoraj 
ne pozna meja in je z njo mogoče napraviti skoraj vse. Problem lahko nastane, če je v 
podjetju ne znamo uporabiti.  
 
Izvedba v smislu zagotavljanja podatkov za podatkovno skladišče pa je tisto, na kar je 
potrebno še posebej paziti. Zgodi se namreč, da nimamo zbranih podatkov ali huje, da 
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podatkov zadolženi sploh niso priskrbeli. Nemogoče si je namreč predstavljati 
podatkovno skladišče, ki zagotavlja poročila za najvišje vodstvo organizacije z 
neustreznimi ali celo manjkajočimi podatki. Kredibilnost podatkovnemu skladišču pade v 
trenutku. Pojavljati se začno dvomi o smiselnosti in upravičenosti le-teh. 
 
Poslovne potrebe 
 
Iz poslovnih potreb izvirajo potrebe po podatkih, ki morajo biti na razpolago v 
podatkovnem skladišču, način na kakršen so podatki organizirani in kako pogosto se 
morajo osveževati. Poslovno usmerjene potrebe, kot so količina uporabnikov 
podatkovnega skladišča in njihova lokacija lahko drastično vplivajo na arhitekturo 
podatkovnih skladišč. Tu je očitno, da je treba že pri zbiranju potreb upoštevati definicije 
in predloge končnih poročil. Uvajanje, vzdrževanje in rast mora biti usmerjano s strani 
uporabnikov.  
 
 
PRILOGA 19 
 
Vprašanja za intervju z vodilnmi v ISKRAEMECO d.d. 
 
Intervju z vodilnimi  
 

1. Opredelitev ciljev in strategij poslovanja: 
a. Kateri so cilji in kakšna je vizija vaše organizacije?  
b. Kaj želite doseči vi na področju, ki ga obvladujete? 
c. Kateri so cilji vašega oddelka? 
d. Kako želite doseči zastavljene cilje? 

 
2. Merjenje in ocenjevanje uspeha: 

a. Kako merite uspeh?  
b. Kako veste, da vam gre dobro oz. da delate prav?  
c. Kako pogosto se ocenjujete oz. merite uspešnost? 
d. Kako pogosto ocenjujete oz. merite uspešnost vaših podrejenih? 

 
3. Identifikacija težav v poslovanju: 

a. Kateri so ključni poslovni problemi, s katerimi se soočate danes? 
b. Kaj bi lahko preprečilo vaš uspeh oz. doseganje ciljev? 
c. Kakšen bi bil vpliv slednjega na organizacijo? 
d. Kaj danes omejuje vaš uspeh? 
e. Kako identificirate probleme oz. veste, da se obetajo težave? 
f. Kako opazite izstopanja v vašem poslovanju? 
g. Katere so priložnosti, ki bi drastično izboljšale vaše poslovanje, temelječe 

na še boljši informacijski podpori? 
h. Če bi lahko (imeli)…, kaj bi to pomenilo za vaše poslovanje? 

 
4. Informacije v poslovnem okolju: 

a. Katera poročila običajno uporabljate? 
b. Imate kakšen predlog za boljše delovanje informacijske podpore znotraj 

organizacije? 
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c. Ali predvidevate, da bodo vaši zaposleni neposredno sodelovali pri 
oblikovanju informacij? 

d. Kdo bi moral biti, po vašem mnenju, neposredno odgovoren za 
informacije? 

e. Vam je pojem podatkovnih skladišč znan, in če vam je znan koncept 
delovanja podatkovnih skladišč?  

f. Kaj pričakujete od podatkovnih skladišč oz. MSTR v organizaciji? 
g. Lahko posredujete 5 za vas najbolj pomembnih poročil! 
 
 

PRILOGA 20 
 
Kriteriji, ki jih je potrebno upoštevati pri izbiri orodja za poročanje 
 
Pri izbiri orodja je pomembna ocena primernosti orodja, pri kateri se moramo držati 
naslednjih pravil:  

1. Oceno je nujno izdelati v organizaciji. Najboljšega orodja na tržišču ni, vsa imajo 
svoje prednosti in slabosti. Ocena mora biti izdelana na podlagi in v skladu z 
organizacijskimi potrebami, pričakovanji, omejitvami in viri, ki jih vsak zase 
pozna najbolje. Poleg tega nikoli ne moremo vedeti, kakšni so skriti cilji 
ponudnika.  

2. Vedno je potrebno preveriti, če obstoječa tehnologija lahko zagotavlja želeni cilj. 
Veliko DIS je bilo najprej zgrajenih brez specialnih orodij, celo brez podatkovnih 
skladišč. Z dokupom nove tehnologije se je prej potrebno zavedati težav, ki jih 
proces uvajanja prinaša, preden se za nakup dejansko odločimo. 

3. Smiselno je preveriti reference, ki jih ponudnik navaja. To je običajno 
najefektivnejši vir informacij. Če gre za veliko naložbo, je smiselno navezati stike 
z vsaj petimi referencami. Spraševati je treba odkrito in jasno, vprašanja je 
smiselno poslati sogovornikom vnaprej.  

4. V primeru demonstracije orodja pri različnih ponudnikih je smiselno izdelati 
testni primer, ki bo sledljiv od ene do druge demonstracije.  

5. Pri oceni strokovnjakov je potrebno ostati skeptičen do vseh t.i. strokovnjakov s 
področja podatkovnih skladišč, saj so ti nemalokrat nagrajeni za ustrezno 
promocijo določenega orodja.  

6. Preveriti je potrebno, kako je z vzdrževanjem orodja. Pomembno pri izbiri je, da 
orodje podpira prilagajanje spremembam, in da to ni zapleteno in drago.  

7. Preveriti je potrebno finančno stabilnost ponudnika. Nerodno je, da podjetje kupi 
neko orodje in čez leto dni zaradi stečaja ponudnika ostane brez vzdrževanja. 

 
 
PRILOGA 21 
 
Vloge sodelujočih pri projektu prenove podatkovnih skladišč in DIS 
 
Sponzorji v projektu igrajo ključno vlogo. So nosilci finančnih bremen in v podjetju 
neposredno odgovorni za uspeh projekta. Največkrat so v veliko pomoč pri generalnih 
odločitvah. S svojim navdušenjem opogumljajo druge, da z njimi delijo vizijo po boljšem 
zagotavljanju informacij. Po drugi strani pa na ta način spodbujajo še končne uporabnike, 
da se pridružijo skupini. Smiselno je sponzorje imeti še na strani informatike, ki običajno 
razumejo zaplete, katerih poslovni sponzorji ne. Sponzorji so običajno zaradi zasedenosti 
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in razpetosti še med druge projekte nedostopni projektni skupini, zato na svoje mesto 
imenujejo poslovnega zastopnika. Ta se mora tako kot sponzor zavedati svojih odločitev 
in v resnici poznati poslovanje v organizaciji. Prva faza projekta, torej menjava orodja za 
poročanje v Iskraemecu d.d., se je odigrala z močno podporo uprave oz. njenega člana, ki 
je bil sicer finančnik po stroki, vendar je razumel pomembnost projekta prenove DIS in 
projekt je užival popolno podporo na najvišjem nivoju.  
 
Vodje projekta so zadolženi in odgovorni za nemoten tok dnevnih nalog in aktivnosti, 
vključno s koordiniranjem, nadzorom napredovanja projekta in poročanjem sponzorjem 
in članom projekta. Vodje projekta imajo opravka z izkušenimi informatiki, poslovnimi 
uporabniki in pretkanimi sponzorji. Posedovati morajo čim širša znanja o informacijski 
tehnologiji in biti vešči v komunikaciji. Spoštovani in priljudni morajo biti tudi v 
poslovnih krogih. Dober vodja projekta mora imeti zelo dober občutek za uravnavanje 
mehanike vodenja projekta s potrebami ljudi, vključenimi v projekt. Idealen vodja 
projekta ima smisel za organizacijsko politiko in kulturo. Čeprav so vodstvene 
sposobnosti pomembne, je splošna usmeritev še bolj pomembna za uspeh. Funkcija vodje 
projekta je popolna predanost projektu. Neredno delo vodje na projektu zagotovo vodi v 
neuspeh projekta. Vodjo projekta je v Iskraemeco d.d. odigral kontroling.  
 
Odgovorni poslovni vodja projekta zastopa poslovni del projekta in tesno sodeluje z 
vodjo projekta pri nadziranju napredka in komuniciranju z ostalimi v organizaciji. 
Podkovan mora biti v strogem poznavanju poslovnih zahtev. Človek/s takšno vlogo mora 
poznati poslovanje in biti pri svojem delu zelo spoštovan. Običajno je sodelovanje pri 
projektu za polovičen delovni čas, vendar mora biti prisoten na vseh sestankih in lahko 
dosegljiv za ostale člane projekta. Vlogo je v podjetju nosila informatika oz. njen vodja.  
 
Jedro projektne skupine nosi glavno odgovornost za razvoj in načrtovanje 
podatkovnega skladišča. Nekateri sodelujoči so na projektu zaposleni polno, drugi le 
občasno. Vsi se morajo sestajati na rednih sestankih projekta in morajo biti na voljo, če 
jih projekt potrebuje.  
 
Vsak posameznik lahko igra eno ali več vlog v projektu. Tako lahko administrator baz 
podatkov zaseda vlogo modeliranja in hkrati vodi projekt. Kakšna vloga bo komu 
dodeljena, je odvisno od sposobnosti in znanj, ki jih posameznik obvladuje. Vloge, ki jih 
je potrebno dodeliti in tvorijo jedro projektne skupine so: 

 
Analitik poslovnih sistemov – odgovoren je za opredelitev poslovnih potreb in jih mora 
ustrezno uporabiti med oblikovanjem dimenzijskih modelov. Takšna vloga je običajno 
dodeljena osebi znotraj informatike, ki je uporabniško usmerjena in je s poslovanjem zelo 
seznanjena. Pri manjših projektih to vlogo zaseda kar vodja projekta ali poslovni vodja 
projekta. Le-ta mora imeti zelo dobre komunikacijske sposobnosti, zanemarljivo pa ni 
tudi spoštovanje. Slednje mora analitik imeti pri zastopanju poslovnih potreb v projektu.  

 
Modelar podatkov – odgovoren je za izvajanje natančnejših analiz podatkov in razvoj 
podatkovnih modelov. Znanje o obstoječih podatkovnih modelih je neprecenljivo. 
Predznanje dimenziskega modeliranja ni nujno, saj se ga je mogoče hitro priučiti. 
Zadostuje poznavanje ER diagramov in razumevanje modelov v podatkovnih skladiščih 
je enostavno. Dobro je, če so osebi s to vlogo poznana poslovna pravila. Smiselno je, da 
sodeluje pri oblikovanju osnovnih poslovnih zahtev. Končno je nosilec te vloge večkrat 
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odgovoren za razvoj splošne strategije podatkovne arhitekture. Vloga mora stremeti k 
temu, da uporabniki razumejo podatkovne modele.  

 
Administrator baz podatkov za podatkovna skladišča – prevaja podatkovni model v 
fizično obliko, torej baze podatkov s tabelami in relacijami. Večinoma sodeluje že pri 
razvoju podatkovnega modela. Vsekakor pa mora poznati tehnike za razvoj podatkovnih 
skladišč, ali biti vsaj odprt za nove pristope. Administrator določa agregiranje podatkov, 
particije na bazah podatkov in strategije indeksiranja. Odgovoren je za operativno 
delovanje baze, zagotavljanje integritete podatkov, dostopnosti baze podatkov in za njeno 
učinkovitost. 
 
Načrtovalec sistema nivojev podatkov – človek s to vlogo je zadolžen za pripravo 
podatkov za podatkovno skladišče ali ETL (ang. extract, transform, load) luščenje, 
transformacijo in nalaganje podatkov. Znanja, ki jih terja podatkovno skladišče, so 
nekoliko drugačna od tradicionalnih. V tem primeru mora oseba s to vlogo nujno imeti za 
obvladovanje razvoja priprave podatkov dobre sposobnosti oblikovanja modularnih 
nivojev podatkov. Če vloga načrtovalca ni določena, je velika nevarnost, da programerji 
enostavno programirajo, kar jim je naročeno in ni v skladu s celoto.  

 
Razvijalci uporabniških aplikacij – le-ti kreirajo in vzdržujejo aplikacije za končne 
uporabnike z uporabo orodij za izkoriščanje podatkovnih skladišč. Ta vloga potrebuje 
osnovna znanja o računalnikih, poglobljeno znanje o orodju, ki ga uporabljajo razvijalci 
in temeljito zanje o poslovanju organizacije.  

 
Predavatelj podatkovnih skladišč – Končni uporabniki morajo prejeti ustrezna znanja o 
vsebini podatkov, orodju, s katerim dostopijo do podatkov in o poslovnih pravilih, ki so 
zajeta v aplikaciji. To je vloga predavatelja, ki poseduje in posreduje ustrezna znanja 
uporabnikom.  

 
Vse navedene vloge je v podjetju Iskraemeco d.d. zagotavljal administrator DIS s 
pomočjo zunanjih izvajalcev. 
 
Posebne skupine so skupine, ki lahko vsebujejo naslednje profile: tehnični inženir, 
varnostni inženir, specialisti za posamezna tehnična področja, posebni programerji, 
administrator podatkov ali podatkovni strežaj, analitik za zagotavljanje kakovosti 
podatkov. Te vloge so uspešno odigrali sodelavci administratorja DIS. 
 
Zunanji svetovalci in izvajalci predstavljajo pomemben prispevek k projektu, saj so to 
običajno izkušeni in s tovrstnim znanjem dobro podkovani ljudje. Sodelovanje z njimi je 
smiselno in za uspešen zaključek projekta skoraj nujno, saj je vsa ustrezna znanja, kaj 
šele izkušnje, izredno težko zagotoviti. Vendar je potrebno pri sodelovanju z zunanjimi 
svetovalci in izvajalci paziti na sledeče: 
 
Zunanji izvajalci ali svetovalci nikakor ne smejo zasedati vlog, opredeljenih v jedru 
skupine. Zgodi se, da zunanji izvajalci prevzamejo ključne vloge projekta in ga izvedejo v 
celoti. Pomanjkanje znanja je za oživitev projekta lahko usodno, vzdrževanje pa sčasoma 
lahko preseže upravičenost investicije. 

 
Zunanji izvajalci ali svetovalci morajo zagotavljati dodatna znanja in veščine ter skrbeti 
za ustrezen pretok svojih znanj in izkušenj na člane projektne skupine iz organizacije.  
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Najem svetovalca mora imeti cilj. Bodisi zato, da uporabimo njegovo znanje in izkušnje, 
bodisi zato, da argumentiramo smiselnost projekta podatkovnih skladišč med zaposlenimi 
in vodstvom.  

 
Vsekakor je smiselno v primeru izvedbe projekta in primanjkljaju kadra najeti zunanje 
izvajalce, da prevzamejo rutinsko delo članov projektne skupine in jih na ta način 
razbremenijo. Tako lahko člani polno sodelujejo pri projektu in hkrati osvojijo potrebna 
znanja za uspešen zaključek projekta in nadaljnje vzdrževanje podatkovnih skupin. 

 
Razvoj podatkovnih skladišč mora biti vedno usmerjen glede na poslovne potrebe in 
nikakor ne sme biti usmerjen v podatke ali tehnologijo, čeprav je takšen razvoj na videz 
enostavnejši in priročnejši. 


