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1. UVOD 
 
Eksploziven razvoj elektronskega poslovanja v zadnjih letih postavlja banke pred izziv, kako 
s pravilnim vlaganjem sredstev v primerne projekte zagotoviti svojo vlogo v sodobnih 
spremenjenih pogojih poslovanja. Banke so bile zaradi pritiskov deregulacije trga in vstopa 
nebančne konkurence na področja klasičnega bančnega poslovanja prisiljene k zmanjševanju 
stroškov, ki so ga uspešno razrešile prav z uvedbo elektronskega poslovanja, ki neposredno 
znižuje stroške, omogoča hitrejše opravljanje storitev in njihovo dostopnost kjerkoli in 
kadarkoli. Področje plačilnih kartic je tipičen primer prenosa klasične bančne funkcije na 
področje avtomatskega plačevanja blaga in storitev na področju poslovanja fizičnih oseb. Z 
uporabo plačilnih kartic se uporabnik identificira in izvede plačilo ponudniku storitve s 
svojega bančnega računa. Z vidika dodatnega zniževanja stroškov lahko banke namesto, da 
same nudijo omejen obseg storitev, funkcijo prenesejo na zunanje podjetje, ki opravlja 
storitev za več bank in s tem z večanjem obsega poslovanja zniža stroške vsem udeležencem. 
Tako podjetje torej opravlja storitev procesiranja plačilnih kartic in je znano kot procesni 
center. Glede na to, da uporaba sodobnih plačilnih instrumentov narašča, se postavlja 
vprašanje, kako varno je poslovanje z njimi. Za zagotovitev varnega poslovanja je 
pomembno, da imajo dostop do podatkov le pooblaščene osebe in da s temi podatki upravljajo 
le v okviru svojih pooblastil. Vsak prenos podatkov ali dostop do sistema z dragocenimi 
podatki je nevaren, saj razkritje ali uničenje takih podatkov lahko povzroči neprecenljivo 
škodo. Za omogočanje opravljanje storitev uporabe plačilnih kartic se banke povezujejo tudi 
preko meja posameznih držav in kontinentov v mednarodna kartična združenja, ki z uporabo 
enakih pravil vsepovsod zagotavlja mednarodno uporabnost plačilnih instrumentov. 
 
Danes ima skoraj vsak od 2.011.614 prebivalcev Slovenije (Prebivalstvo, 2007) najmanj eno 
izmed plačilnih kartic v svoji denarnici, saj jih je bilo konec leta 2006 izdano skupaj 
3.619.537 (Sodobni plačilni instrumenti, 2007). Z njimi so v lanskem letu opravili približno 
131.987.000 transakcij (Sodobni plačilni instrumenti, 2007), kar kaže na to, da smo Slovenci 
navajeni uporabljati kartice. V kolikšni meri se zavedamo potencialno možnih nevarnosti, ki 
bi lahko nastali zaradi zlorab kartic ne vem, dejstvo pa je da je v svetu čedalje več 
posameznikov in organiziranih združb, ki bi radi na nedovoljen način prišli do naših sredstev. 
 
Po raznih raziskavah (Nilson report, Finextra, Datamonitor) v EU ima Slovenija zanemarljivo 
malo tovrstnega kriminala, vseeno pa so se ključne svetovne organizacije za izdajo kartic, že 
daljnega leta 1995 odločile, da bodo spremenile izgled in način uporabe kartic, saj so se 
zavedale, kam bo pripeljala množičnost uporabe »plastike«. Tako so ustanovile skupno 
organizacijo katere naloga je bila priprava novega kartičnega standarda, ki bo kompatibilen z 
dosedanjim, a bo imel vgrajene napredne varnostne rešitve, ki bodo omogočale tudi 
nadgradnjo.  Prepričani so bili, da bo z uvedbo tega mednarodnega standarda zloraba kartic 
močno upadla. 
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Za uspešno zagotovitev novega načina poslovanja je uporaba sodobnih informacijskih 
sistemov nuja, njihov stalen dinamičen razvoj pa dejstvo, ki ga je potrebno obravnavati z 
izjemno pozornostjo, saj v nasprotnem lahko pride do nezaželjenih učinkov pri poslovanju, 
kar lahko v skrajnem primeru vodi k izgubi tržnega deleža, stagnaciji in propadu. Za uspešen 
razvoj je potrebno dobro poznavanje obravnavanega področja, potrebnih korakov za 
doseganje razvojnih ciljev in njihov vpliv na funkcije podjetja. 
 
Podjetje za procesiranje plačilnih kartic procesira plačilne sisteme na POS platformi, ki bazira 
na avtorizacijskem protokolu, ki je v uporabi že vrsto let. Protokol je zasnovan dokaj zaprto in 
ne omogoča dodatnih funkcionalnosti in s tem novih storitev. V zadnjih nakej letih so se s 
strani mednarodnih kartičnih združenj, ki so nosilci razvoja in določajo industrijske standarde, 
pojavile zahteve po zvišanju nivoja varnosti in zaščite posameznih kartičnih produktov. 
 
Zvišanje nivoja varnosti je s strani mednarodnih kartičnih združenj Europay/MasterCard in 
VISA predvideno na način, ki omogoča postopen prehod iz obstoječih plačilnih kartic na 
novejše, bolj varne tehnologije. V začetku se predvideva uporaba obstoječe zelo razširjene 
tehnologije magnetnega zapisa z uporabo osebnih gesel (PIN) pri opravljanju transkacij, nato 
pa postopen prehod na tehnologijo pametnih kartic. Mednarodna kartična združenja uvajajo 
postopek prehoda na opisan način za vse svoje člane kot obveznost, ki jo je potrebno izpolniti, 
oziroma uvesti v poslovanje v predpisanih rokih. V primeru neizpolnjevanja obveznosti 
združenja je sicer uporaba starejših tehnologij in varnostnih mehanizmov še dopustna, vendar 
v primeru zlorabe takšne plačilne kartice, nastalo škodo krije izdajatelj sam. 
 
Predmet diplomskega dela je obravnavati prenovo informacijskega sistema podjetja za 
procesiranje plačilnih kartic, ki jo je potrebno izvesti zaradi uvedbe novih mednarodnih 
standardov na trgu plačilnih kartic. Pred tem bom opisal razmere na trgu plačilnih kartic saj je 
njihovo razumevanje ključnega pomena za razumevanje novih poslovnih (organizacijskih in 
informacijskih) potreb, ki jih ima podjetje zaradi uvedbe novega standarda. 
 
Namen diplomskega dela je dvojen: spoznati se s spremenjenimi standardi plačilnega 
prometa s plačilnimi karticami, in spoznati se z metodologijo prenove poslovnega 
procesa in informatizacije poslovanja na konkretnem primeru. 
 
Cilji diplomskega dela so: 

• analizirati razmere na trgu plačilnih kartic, ki so privedle do novih standardov za 
plačilne kartice, t.i. čip kartico, 

• preučiti korake, ki jih mora podjetje prehoditi pri prenovi poslovnih procesov,  
• na konkretnem primeru procesnega centra določiti način in postopke prenove 

poslovnega procesa, ter definirati obseg širitve in nadgradnje infrastrukture 
informacijskega sistema v skladu s finančnimi zmožnostmi podjetja.  

Ker so nekateri od pridobljenih podatkov poslovna skrivnost družbe, njenega imena ne bom 
navajal. Naše podjetje je bilo v tem projektu odgovorno za načrtovanje, dobavo in izvedbo 
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komunikacijskega dela, ter dobavo POS terminalov in razvoj ustrezne aplikacije za njih. V 
podjetju sem bil nominiran za vodjo projekta. 
 
Pričujoče delo je razdeljeno na naslednja 4 poglavja. 
 
Za uvodom opišem poslovno področje plačilnih kartic, ter njihov razvoj in uporabo skozi čas. 
Opisujem najpomembnejše domače in tuje kartične sisteme in njihove tržne deleže po 
posameznih področjih. S tem bom orisal razmere na svetovnem, oziroma evropskem trgu 
plačilnih kartic, ki je popolnoma drugačen od razmer v Sloveniji. Te razmere naj bi bile 
ključne, da se je formirala organizacija EMV, ki je začela pripravljati standard za novo 
plačilno kartico, tudi tako imenovano čip kartico. 
 
Ker diplomsko delo opisuje prenovo poslovnega procesa zaradi sprememb v načinu 
procesiranja plačilnih kartic, bom v tretjem poglavju najprej prikazal izhodišča in 
predpostavke prenove, nato pa korak za korakom opisal postopek prenove, ki zajema 
posnetek stanja, model informacijskega sistema, nakup strojne in programske opreme, 
spremembe v organizaciji podjetja in na koncu še analiza uspešnosti. Ker pa je za uspešno 
prenovo potrebno zagotoviti tudi finančna sredstva bom opisal kako naj podjetje načrtuje 
prenovo z vidika finančne učinkovitosti podjetja. 
 
V četrtem poglavju bom najprej razložil principe procesiranja plačilnih kartic in udeležence v 
postopku procesiranja ter na podlagi teorije iz predhodnega poglavja pripravil sliko in opis 
trenutnega stanja (AS-IS) v procesnem centru. Ker se lahko s kartico izvede več vrst plačil 
sem se odločil prikazati potek avtorizacije v primeru plačila blaga ali storitev v trgovini, ki je 
najpogostejši tip transakcije in pri katerem je prišlo do največjih zlorab.   
 
V petem poglavju bom prikazal in opisal bodoči sistem (TO-BE). V njem bom na primeru 
procesa avtorizacije določil način in postopke prenove ter definiral obseg širitve in nadgradnje 
infrastrukture informacijskega sistema v skladu s finančnimi zmožnostmi podjetja in v skladu 
s standardi, ki jih promovira skupina EMV.  
 
Diplomsko delo zaključim s povzetkom ugotovitev in seznamom literature ter virov. 
  

2. RAZMERE PRED UVEDBO NOVIH STANDARDOV 
 
Ker bi v svojem delu rad prikazal zakaj je bilo potrebno razviti nov standard pri plačevanju s 
plačilnimi karticami, bom najprej predstavil kako so plačilne kartice nastale in se razvijale 
skozi čas. Nato bom predstavil največje ponudnike na tem področju, ki so v želji po 
zmanjšanju stroškov, ki jih imajo z zlorabami plačilnih kartic, ustanovili skupno podjetje, ki 
je razvilo in uvedlo nov standard. Za boljše razumevanje bom opisal vrste plačilnih kartic. Na 
koncu bom na primeru Anglije prikazal nastalo škodo, ki je nastala kot posledica ranljivosti 
starih standardov. 
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2.1. Pojav kartic 
 
Plačilne kartice ali plastični denar so se, glede na vse novosti, ki jih doživljamo v zadnjih 
dveh desetletjih, še posebej intenzivno pa zadnja leta, v svetu pojavile že zelo zgodaj, 
»davnega« leta 1950. Zaradi njihovih očitnih prednosti, število izdanih kartic v svetu nenehno 
narašča in je danes že preseglo 2,5 miljardi. V Sloveniji smo jih začeli uporabljati že v 60-ih 
letih, resničen razmah pa so doživele v zadnjem desetletju, ko so na trgu začeli delovati tudi 
domači izdajatelji in ponudniki kartic.  
 
V čem je čar poslovanja s karticami? Vsekakor v tem, da nam omogoča poravnavanje 
obveznosti brez gotovine ali zamudnega pisanja čekov, da nam v denarnici ni potrebno 
prenašati bolj ali manj zajetnih šopov bankovcev, odpadejo tudi problemi z drobižem, da bi 
poravnali znesek, ki se ne konča z okroglo številko in tudi problemi, kako priti do denarja, ko 
so bančne ustanove zaprte. Nekatere plačilne kartice nam omogočajo nakupe ali dvige 
gotovine tudi, ko na svojem računu začasno nimamo dovolj denarja, z nekaterimi pa lahko na 
preprost način najamemo kredit. 
 
Zakaj pa so postale kartice tako priljubljene? Poglejmo si še nekaj tehničnih detajlov, ki so 
omogočali, da se je priljubljenost “plastike” tako hitro razširila med uporabnike. 
 
2.1.1. Razvoj kartic 
 
Posojila so poznali že pred tri tisoč leti v Babilonu, Siriji in Egiptu, prvi oglas za kredit pa je 
Christopher Thornton objavil leta 1730, ko je ponudil pohištvo, ki ga lahko odplačujete 
tedensko.  
 
Plačilne kartice so se razvile v začetku 20. stoletja, ko so železnice, večje trgovske verige in 
podobna podjetja začela svojim pomembnejšim strankam izdajati prve (takrat še kovinske) 
kartice za nakup blaga in storitev. Prelomno leto je bilo 1949, ko je ameriški poslovnež Frank 
McNamara povabil poslovne partnerje na večerjo v restavracijo Major's Cabin Grill in 
ugotovil, da s seboj nima dovolj gotovine. O tej neprijetnosti je najprej obvestil natakarja, ta 
vodjo restavracije in ta lastnika. Zato je na svojo posetnico napisal znesek dolga, jo podpisal 
in izročil lastniku restavracije. Tako se je rodila prva ideja o uvedbi brezgotovinskega plačila. 
Nastala je prva plačilna kreditna kartica na svetu, imenovana Diners (angleško dinner pomeni 
večerja).  
 
Te prve kartice niso še omogočale elektronskega poslovanja, saj je poslovanje s karticami 
potekalo ročno. Elektronski zapis podatkov na kartici je bil omogočen šele, ko so uvedli 
kartice z magnetnim trakom, ob koncu šestdesetih let prejšnjega stoletja. 
 



5 

2.1.2. Globalni ponudniki plačilnih kartic 
 
Globalne verige ponudnikov kartic lahko kronološko razvrstimo glede na čas nastanka v 
naslednjem vrstnem redu, vsak ponudnik pa je na svoj način prispeval k razvoju področja 
brezgotovinskega poslovanja. 
 
DinersClub 
Velja za začetnika množičnih plačilnih kartic, njegovi začetki pa segajo v zgodnja 50. leta 20. 
stoletja, ko je ustanovitelj DinersCluba, Frank McNamara prepričal lastnike lokalov, 
restavracij in hotelov, da so namesto gotovinskega plačila storitev v svojih lokalih sprejeli 
pogodbo o odloženem plačilu za člane DinersCluba, ki so svojo istovetnost izkazali z ustrezno 
kartico.  
 
American Express 
Začetki delovanja te globalne verige segajo v 19. stoletje, ko je bilo podjetje finančno 
transportno podjetje. Leta 1880 so uvedli potovalne čeke, ki so pomenili korak naprej k večji 
varnosti in udobnosti poslovanja za ljudi, ki veliko potujejo v tujino. Čeki so se po potrebi 
lahko zamenjali v lokalno valuto na pooblaščenih izpostavah in je sistem, ki se ga uporablja 
še danes, čeprav se obseg zmanjšuje. Leta 1958 podjetje izda svojo plačilno kartico z značilno 
zeleno barvo in emblemom, ki se prav tako kot kartica DinersClub hitro razširi po ZDA in 
Evropi. American Express in DinersClub sta še danes, kar se tiče poslovanja s plačilnimi 
karticami, od bank neodvisni izdajateljici plačilnih kartic. 
 
VISA 
Začetki VISA plačilnih kartic segajo v leto 1948, ko je Newyorška banka izdala potrdilo, ki je 
omogočalo plačila brez gotovine. Plačilo blaga je bilo odloženo, po prejemu računa s strani 
trgovca pa je banka obremenila bančni račun imetnika potrdila in tako poravnala obveznosti 
do trgovca oziroma ponudnika storitev. Več bank je uvidelo priložnost za nov način 
poslovanja in v letu 1951 je bil ustanovljen First Bank Card. Nastala je prva bančna plačilna 
kartica, kjer banka jamči trgovcu, oziroma ponudniku storitev izplačila obveznosti, hkrati pa 
ima večjo finančno moč in fleksibilnost napram uporabnikom, ki so njeni komitenti in katerih 
sredstva so na njenih računih. Medtem so tudi večje evropske banke začele uvajati kartične 
produkte in razvijati svojo kartično industrijo, recipročnost uporabe kartic v tujini pa je začela 
veljati v obe smeri leta 1968. Takrat je več evropskih bank in Bank America ustanovilo 
bančno združenje VISA International, ki je bil prvi mednarodni bančni projekt plačilnih 
kartic. 
 
MasterCard 
V času razvoja plačilnih kartic sredi 60. let prejšnjega stoletja je nekaj bank v ZDA ustanovilo 
združenje Interbank Card Association (ICA), ki je skrbelo za izmenjavo podatkov o 
opravljenih transkacijah s plačilnimi karticami. Združenje je delovalo pod blagovno znamko 
Master Charge in je s svojim sistemom poskrbelo za natančnost in beleženje transakcij v 
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širšem prostoru in zagotovilo plačila trgovcem, kar je mnoge trgovce privabilo, da so sprejeli 
sistem. V naslednjih letih se je poslovanje s plačilnimi karticami močno širilo, leta 1979 pa se 
je MasterChange preimenoval v MasterCard, leta 1988 pa je prevzel v svoje roke plačilno 
kartico Cirrus. Le ta je do tedaj omogočala samo dvig gotovine na bankomatih, po prevzemu 
v okrilje MasterCarda pa je postala še plačilna kartica in s tem ena prvih debetnih kartic, 
produkt pa je bil predstavljen pod še danes znanim imenom Maestro.  
 

2.2. Uporaba kartic  
 
Prva plačilna kartica v Sloveniji je bila American Express, ki so jo začeli uporabljati že leta 
1968. Kasneje se ji je pridružila še Diners Club kartica in nato še leta 1973 Eurocard, ki jo je 
tedaj tržil kar ljubljanski Kompas. Vse to so bile licenčne kartice in že dobro uveljavljene v 
svetu. V prodajno mrežo so se hitro vključili hoteli, rent-a-car-ji, letalske in turistične 
agencije, ki so se s karticami seznanili preko tujih gostov. Večji razmah plačilnih kartic pa v 
Sloveniji zaznamo šele v zadnjem desetletju, ko se ob tujih licenčnih (AMEX, EC/MC, VISA, 
DINERS CLUB) pojavijo že tudi prve domače kartice (ACTIVA, KARANTA). Število kartic 
v Sloveniji je najbolj naraslo z izdajo debetnih kartic leta 1998, ko se je število vseh kartic 
skoraj podvojilo. V Tabeli 1 prikazujem število izdanih plačilnih kartic v Sloveniji na dan 
31.12.2006. 
 
Tabela 1: Število kartic v Sloveniji in vrednost plačil (v mio) na dan 31.12.2006 

Vrsta Domače Plačila v SIT 
kreditne 1.207.052 512.177
debetne 2.412.485 403.573

Vir: Sodobni plačilni instrumenti, 2007, str 88. 
 
Množičnosti botruje tudi enostavnost pridobitve kartice, poslovanja in uporabe, saj se je z 
napredkom tehnologije in uvedbo informatizacije zajema in obdelav podatkov uporaba 
napram uporabnikom skrajno poenostavila. Prav tako ima izdajatelj z uporabo novih 
tehnologij možnost vplivati na morebitne zlorabe (neplačevanje računov, ukradene kartice,...) 
plačilnih kartic takoj, oziroma v krajšem času kot nekoč. Poleg tega je k množičnosti 
poslovanja s plačilnimi karticami bodisi na POS terminalih, bodisi na bančnih avtomatih 
prispevala tudi ukinitev jamstva pri izdaji čekov, ki so jo izvedli največji izdajatelji plačilnih 
kartic v Sloveniji – poslovne banke. S tem, ko je bil ukinjen, oziroma omejen do tedaj najbolj 
množični brezgotovinski plačilni instrument, je bil porast primerljivih brezgotovinskih 
instrumentov – plačilnih kartic logična posledica. 
 
Slovenskemu kartičnemu trgu je precej podoben nemški, na katerem prevladujejo kartice z 
odloženim plačilom, čeprav po številu izdanih prevladujejo debetne. Nasprotno pa v 
anglosaksonskem modelu kartic z odloženim plačilom ne poznajo, tam prevladujejo debetne 
kartice. V svetovnem merilu je prevladajoča kartica VISA, sledi ji Mastercard, nato American 
Expres in za tem še druge, kar je razvidno iz Tabele 2 na naslednji strani. 



7 

 
Tabela 2: Število vseh izdanih kartic konec leta 2004 v svetovnem merilu
 

Vrsta Število kartic v mio % svetovnega deleža 
Visa 1.383,00 61,6 % 
Mastercard 679,50 30,3 % 
Amex 65,40 2,92 % 
Discover 54,50 2,4 % 
JCB 53,60 2,4 % 
Diners 8,50 0,4 % 

Vir: Nilson report 829, 2005. 
 
Samo za ilustracijo, da si bo bralec lahko ustvaril sliko o kakšni količini podatkov oz. denarja 
se govori: V Delu z dne 25.02.2005 je bil objavljen članek, da so imetniki MasterCard kartic 
v letu 2004 opravili za 16,7 miljarde transakcij. S čimer so ustvarili za 1.500 milijard dolarjev 
prometa, kar v primerjavi z letom prej predstavlja 10,6 odstotno rast.  
 
2.2.1. Vrste kartic 
 
Plačilnih kartic je več vrst, ločiti pa se jih da po različnih kriterijih. Glede na to, da pri 
razvrstitvi in predstavitvah posameznih plačilnih kartic uporabljamo različne termine, jih na 
tem mestu na kratko pojasnjujem.  
 
Glede na izdajatelje se da plačilne kartice ločiti na: 
 

• bančne kartice (izdajajo jih banke - v Sloveniji: večina bank)  
• podjetniške kartice (izdajajo jih podjetja - v Sloveniji: večja trgovska podjetja)  
• partnerske kartice (izdajajo jih podjetja v sodelovanju z bankami – v Sloveniji: 

MERKUR, ADRIA AIRWAYS, DELO, NAMA in druge)  
• licenčne kartice (izdajajo jih banke ali podjetja v sodelovanju s podjetji v tujini, ki so 

nosilci kartic – v Sloveniji: kartice Mastercard, Visa, Diners, American Express)  

Glede na funkcijo, ki jo plačilne kartice opravljajo ločimo na: 
 

• predplačne kartice (kartice, pri katerih je plačilo izvršeno še pred uporabo. Pri tej 
kartici ni potrebna identifikacija imetnika in ni nobenega tveganja glede plačila. 
Uporabljamo jih lahko dokler se vrednost na kartici ne porabi in jih nato zavržemo ali 
pa ponovno napolnimo.) 

• debetne kartice (kartice, vezane na tekoči račun, kjer nas izdajatelj kartice za nakup 
blaga oz. storitve oz. za dvig gotovine obremeni takoj. Poleg tega so identifikacijski 
dokument za plačilo s čekom, ter omogočajo dvig gotovine na bankomatih – primeri 
kartic: BA in MAESTRO.)  

• kreditne kartice oz. kartice z odloženim plačilom (izdajatelj kartice nas obremeni s 
stroški nakupov oz. dvigi gotovine samo enkrat v mesecu, do plačila pa nas izdajatelj 
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kreditira – primeri kartic: ACTIVA, KARANTA, AMEX, VISA, MC, DINERS 
CLUB. (Odar, 2000, str. 96- 97)) 

• posojilne oz. revolving kartice (izdajatelji - banke oz. podjetja - nam z njimi 
omogočajo nakupe ali porabo gotovine na obročno odplačevanje – npr. posojilna 
KARANTA, posojina VISA, posojilna MasterCard. (Odar, 2000, str. 96- 97)) 

 
Glede na način izdelave plačilne kartice ločimo na: 
 

• reliefne (embosirane) kartice (reliefne plačilne kartice so najstarejši tip plačilnih 
kartic, pri katerih so podatki potrebni za uspešno opravljanje transakcij globoko, 
reliefno vtisnjeni v material iz katerega je kartica izdelana.) 

• magnetne kartice (to kartico so naredili že v poznih 60-ih letih, da bi zadovoljila več 
ciljev. Bančniki so iskali napravo, s katero bi omogočili strankam hitro in učinkovito 
opravljanje storitev na samopostrežnih bančnih avtomatih. Poleg tega naj bi s kartico 
lahko plačevali tudi preko POS terminalov. (Svigals, 1996, str. 87))  

• mikroprocesorske (pametne) kartice  (značilnost pametnih kartic je, da imajo vgrajen 
mikročip. O združitvi čipa z navadno plastično transakcijsko kartico so inovatorji 
sanjali že od prve pojave le-tega. Leta 1974 je Francoz Roland Moreno izumil 
pametno kartico in še istega leta tudi patentiral svoj izum.) 

 
Danes je vse več kartic kombiniranih, saj združujejo več kot le eno funkcijo. 
 

2.3. Slabosti obstoječega sistema 
 
V Evropi potrošniki več kot 35 odstotkov vseh nakupov opravimo z različnimi karticami. Še 
posebno narašča uporaba debetnih kartic, ki imajo okoli 50 odstotni delež v vseh kartičnih 
transakcijah. Po MasterCardovi analizi so bili v Evropi leta 2004 največji potrošniki Nemci, 
ki so s plačili preko kartic potrošili 3,5 miljarde evrov, preko interneta, telefona ali poštnih 
naročil pa več kot 250 miljonov evrov (v tujini vse več nakupov s plačilnimi karticami, 2005). 
Če samo premislimo, da je tudi Slovenija potrebovala dobrih 8 let, da je prišla do trenutne 
pokritosti s POS terminali, ki pa še zdaleč ni več kot 80%, nas ne sme presenečati dejstvo, da 
še dandanes v kakšnem bolj odmaknjenem mestu v Aziji, trgovci nimajo POS terminala.  
 
V nadaljevanju bom prikazal naloge in funkcije procesnega centra, ter opisal  POS 
tehnologije, ki omogočajo procesiranje plačil, ter opisal način zlorab in škodo, ki je nastala 
ker so nepridipravi izkoriščali pomanjklivosti obstoječega sistema. 
 
2.3.1. Procesni center 
 
Procesni center deluje hkrati kot ponudnik in izvajalec procesiranja transakcij opravljenih s 
plačilnimi karticami in predstavlja vmesni člen med uporabnikom plačilne kartice in 
izdajateljem plačilnih kartic. Lahko nastopa kot samostojna finančna institucija in ponuja 
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svoje storitve izdajateljem in uporabnikom, največkrat pa ga ustanovijo izdajatelji plačilnih 
kartic ali poslovne banke in nanj prenesejo del svojih nalog. Naloge in funkcije procesnega 
centra so: 
 

• izvajanje avtorizacij in obdelava podatkov za izvedbo postopka poravnave  
• izdelava poročil za trgovce o plačilnem prometu za preteklo obdobje in o trenutnem 

stanju  
• povrnitev plačil glede na postopek reklamacije (charge back)  
• obvladovanje tveganj pri uporabi plačilnih kartic; vključuje spremljanje aktivnosti 

trgovcev, ugotavljanje in spremljanje zlorab plačilnih kartic, postopkov vročitve 
plačilnih kartic, odstopanja od dolgoročnih trendov uporabe plačilnih kartic, 
poslovanje rizičnih uporabnikov, oz. načinov prodaje z uporabo plačilnih kartic. 

• strateško planiranje in marketing; vključuje raziskave tržišča, segmentiranje tržišča, 
ustreznost novih produktov na tržišču, strateške usmeritve za nadaljnji razvoj, 
reklamni material in podobno. 

• pridobivanje novih trgovcev; poteka na različne načine glede na velikost in dejavnost 
trgovca ter predviden obseg poslovanja. Glede na informacije se izdela oceno 
tveganja, plan plačil trgovcem, cena procesiranja in popusti. 

• članstvo v mednarodnem kartičnem združenju 
• spremljanje in uvajanje novosti v poslovanju vključno z ustrezno podporo novim 

instrumentom 
 
Plačilo stroškov in s tem financiranje procesnega centra se lahko izvaja s strani izdajateljev 
plačilnih kartic za katere procesni center izvaja zgoraj naštete naloge v obliki provizij za 
opravljene transakcije, lahko pa se financiranje procesnega centra izvaja tudi preko plačil 
provizij s strani trgovcev. Izbira enega ali drugega načina je odvisna od poslovnega modela se 
pravi od tega ali je procesni center samostojna institucija ali pa je v lasti izdajatelja plačilnih 
kartic. V obeh primerih je plačilo procesnemu centru močno odvisno od števila opravljenih 
transakcij. Provizija za opravljeno storitev je lahko izražena v fiksnem znesku na transakcijo 
(običajno za velike trgovske verige, ki imajo veliko število transakcij) ali v odstotku zneska 
transakcije, lahko pa tudi kot kombinacija obeh načinov. 
 
Že v prejšnjih poglavjih smo veliko govorili o POS terminalih, predvsem kot pripomoček, ki 
olajša delo vsem vpletenim v proces sprejemanja plačila. V nadaljevanju bi rad bolj podrobno 
predstavil njegove prednosti, saj je od izbire proizvajalca močno odvisna tudi kvaliteta uslug 
procesnega centra. 
 
2.3.2. POS tehnologija 
 
POS (point of sale) tehnologija predstavlja avtomatski prenos oz. izmenjavo podatkov prek 
terminala, ki je nameščen na prodajnem mestu, do računalnika v banki, ob uporabi javnega 
telefonskega omrežja (Novak, 1995, str. 46). 
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POS terminali so namenjeni prodajnim mestom, ki za plačilo svojega blaga ali storitev 
sprejemajo plačilne kartice. Prodajno mesto sklene z banko pogodbo o uporabi POS 
terminalov. Banka pa obvesti procesni center, da le-ta poskrbi za pripravo in namestitev POS 
terminala pri trgovcu. 
 
Prednosti, ki jih POS tehnologija nudi prodajnim mestom (Novak, 1995, str. 46): 
 

• terminal preveri, če se kartica nahaja na seznamu preklicanih kartic in seveda o tem 
diskretno opozori prodajalca. Na ta način se prodajalec izogne vsakršnemu tveganju in 
posledicam škodne odgovornosti. 

• terminal ugotovi veljavnost kartice in če je rok veljavnosti potekel, jo zavrne. 
• prednost je avtomatska avtorizacija, kar pomeni, da v primeru plačevanja višjih 

zneskov odpade zamudno telefonsko preverjanje stanja na kupčevem računu, saj 
terminal potrdi avtorizacijo avtomatsko. 

• terminal omogoča plačevanje storitev in blaga imetnikom različnih kartic. 
• POS terminal samodejno natisne potrdilo o nakupu z vsemi potrebnimi podatki o 

imetniku kartice in prodajnem mestu. Trgovcem ni več potrebno nabavljati, 
shranjevati ter pripravljati potrdil o nakupih, skratka manj papirnatega dela. 

• delovanje POS terminala poteka v jedrnatem in jasnem slovenskem jeziku. 
• plačila potekajo hitreje kot na ročni način. 
• ni več potrebnih fizičnih poti v banko in pošiljanje dokumentov po pošti, saj se vse 

začne in zaključi preko komunikacije med terminalom in osrednjim računalnikom v 
banki. 

• obračun prometa med trgovcem, banko in imetnikom kartice poteka nevidno. 
• POS terminal omogoča enostaven zaključek poslovanja, saj ni več dolgotrajnega 

seštevanja potrdil o nakupu in pisanja specifikacij. 
 
Iz Tabele 3 je razvidno število POS terminalov, ki se nahajajo na prodajnih mestih v 
Sloveniji, v Tabeli 4 pa navajam število transakcij, ki se opravijo preko njih. 
 
Tabela 3: Število POS terminalov v Sloveniji 

Leto Št. POS terminalov 
1996 4.559 
1997 8.073 
1998 11.361 
1999 15.269 
2000 21.723 
2001 26.186 
2002 29.452 
2003 32.035 
2004 34.770 
2005 28.817 
2006 29.234 

Vir: Sodobni plačilni instrumenti, 2007, str. 89. 
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Tabela 4: Število nakupov s plačilnimi karticami

Leto nakupi preko POS (v 000) 
1997 15.228
1998 28.230
1999 38.149
2000 49.376
2001 73.445
2002 91.750
2003 111.788
2004 110.771
2005 109.508
2006 115.367

Vir: Sodobni plačilni instrumenti, 2007, str. 89. 
 
2.3.3. Načini zlorab 
 
In ravno tega, da banke varčujejo pri opremljanju prodajnih mest s POS terminali, se zelo 
dobro zavedajo kriminalne združbe. Če odmislimo klasično krajo, ko trgovec naredi 2 slipa 
preko ročnih strojčkov in enega, pravega, da nam v podpis, medtem ko drugega izpolni in 
podpiše “v miru”, ko smo že zapustili trgovino, se v zadnjem času pojavlja težava, da imajo 
trgovci poleg POS terminala, še dodaten čitalec kartic, ki si zapomni vse podatke iz 
magnetnega zapisa. Vse kar morajo storiti je da ponaredijo še samo plastiko kartice in že 
lahko zapravljajo vaša sredsta. In ljudje se tega sploh ne zavedajo, dokler ne dobijo bančnih 
izpiskov na dom. 
 
2.3.4. Nastala škoda 
 
Tako nastala škoda se je iz leta v leto povečevala. Če je imetnik po mukotrpnem in relativno 
dolgotrajnem postopku dokazal svojo nedolžnost, mu je banka povrnila vsa odtujena sredstva. 
Težje je bilo denar izterjati od trgovcev, še posebej če so bila to kriminalna združenja, ki so 
običajno prenehala s poslovanjem v roku 3-6 mesecev, odvisno od tehnologije, ki so jo 
uporabljala. Tako škodo je banki običajno povrnila krovna organizacija (Visa, MC,…). Kljub 
temu, da sem kar nekaj mesecev iskal podatke o nastali škodi v slovenskem in svetovnem 
merilu, do točnih podatkov nisem mogel priti. V enem izmed ATM marketplace.com novic 
sem naletel na oceno 7.9 milijard USD v letu 2004 (EMV adoption spreads as main tool to 
fight card fraud, 2005). Po dolgem iskanju mi je uspelo najti podatke za Anglijo, ki je v 
Evropi na drugem mestu po porabljenih sredstvih. Iz Tabele 5 na strani 16 je razvidna letna 
izguba angleških izdajateljev kartic, tako da si bo bralec iz podatkov lažje predstavljal o 
kakšni škodi lahko potem govorimo na globalnem nivoju. 
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Tabela 5: Letna izguba zaradi zlorab v Angliji izdanih kartic v obdobju 1996-2005 
 
Tip zlorabe/leto 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 
Kartica ni prisotna 6,5 10,0 13,6 29,3 72,9 95,7 110,1 122,1 150,8 183,2 
Kopiranje kartic 13,3 20,3 26,8 50,3 107,1 160,4 148,5 110,6 129,7 96,8 
Izgubljena/ukradena 60,0 66,2 65,8 79,7 101,9 114,0 108,3 112,4 114,5 89,0 
Kraja pošte 10,0 12,5 12,0 14,6 17,7 26,8 37,1 45,1 72,9 40,0 
Kraja identitete 7,2 13,1 16,8 14,4 17,4 14,6 20,6 30,2 36,9 30,5 
Skupaj 97,1 122,0 135,0 188,4 317,0 411,5 424,6 420,4 504,8 439,4 
Opombe: Vsi podatki so v milijon funtih (£) 
Vir: Card Fraud - The facts, 2006, str. 5. 
 
Iz razpredelnice se lepo vidi kako se je način zlorab z leti razvijal in “specializiral”. Tako je 
bilo leta 1996 največ zlorab zaradi ukradenih oz. izgubljenih kartic, medtem ko je bilo leta 
2005 največ zlorab zaradi nakupov preko interneta oz. kataloške prodaje, kjer kartica ni 
prisotna in ponarejanja (kopiranja) kartic. 
 
Te številke so bile povod, da so se svetovne kartične organizacije že leta 1995 začele 
dogovarjati o novem plačilnem sredstvu. Tako je nastala nova organizacija EMV. 
 

2.4. EMV 
 
EMV je pravzaprav standard zasnovan s strani Europaya, MasterCarda in Vise. Ker se je 
izkazalo, da bo potrebnega več dela z dopolnjevanjem in vzdrževanjem standarda, kot je bilo 
sprva predvideno, so leta 1997 ustanovile EMVCo LLC. K temu standardu sta se kasneje 
pridružila še American Express in JCB, ki je leta 2005 odkupil tretinski delež, ki je nastal leta 
2002, ko sta se Europay in MasterCard združila. 
 
Predpogoj za pridobitev EMV certifikata je uspešno opravljeno vzorčenje tako strojne kot 
programske opreme POS terminala. Vzorčenje je predifinirana procedura, ki vsebuje številne 
teste, ki jih mora POS terminal opraviti v enem poskusu. Vzorčenje, ter certificiranje strojne 
in programske opreme opravljajo neodvisni inštituti širom sveta. Na ta način so se izognili 
predolgim čakalnim vrstam in možnim obtožbam s strani manjših podjetij, da priviligirajo 
velike. 
 
Sam razvoj standarda je potekal v korakih, ki so opisani v Tabeli 6. 
 
Tabela 6: Pregled razvoja EMV standarda 

Verzija Leto Komentar 
EMV1 1994 Nikoli komercialno implementiran 
EMV2 1995 Implementirala peščica organizacij, brez vzorčenja 
EMV3 1996 Bolj popularen, preizkusni sistem, nekaj Stopnja 1 vzorčenja 
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Nadaljevanje Tabele 6: 
Verzija Leto Komentar 

EMV3.1.1 1998 Prva delovna verzija, vzorčenje Stopnja 1 in Stopnja 2 
EMV4.0 2000 Dopolnjena verzija,ki je odpravila nekatere napake Stopnje 1 
EMV4.1 2004 Dodatno izpopolnjena verzija 

Vir: EMVco llc, 2005. 
 
 Standard se deli na dvoje vrst vzorčenja: 

• Stopnja 1: opisuje pravila za strojno opremo → npr. kako naj se obnaša čitalec kartic 
ko vnesemo čip kartico. 

• Stopnja 2: opisuje pravila za programsko opremo → npr. določajo neprepustnost 
aplikacij, ki ne smejo dopuščati nepooblaščenega dostopa do podatkov na čipu kartice. 

 
Pri tem obstaja predpogoj, da se k vzorčenju za Stopnjo 2 lahko pristopi šele, ko se pridobi 
odobritev za Stopnjo 1. O zahtevnosti testiranj priča dejstvo, da je potrebno za Stopnjo 2 
odobritev uspešno opraviti vseh 610 testov v enem poizkusu!! V kolikor spodleti samo na 
enem izmed testov, je potrebno naslednjič zopet opraviti vseh 610 testov!! 
 
Nikakor ne smemo pozabiti, da je sprememba na POS terminalih samo končni rezultat, ki ga 
vidijo trgovci in kupci, kot neke vrste končni uporabniki. Pred tem je potrebno pripraviti še 
okolje v katerem delujejo POS terminali (procesni center, strežniki v bankah, itd.).   
 
Da bi procesni centri lahko zadostili EMV standardu morajo prenoviti svoj poslovni proces. 
Prenove se lahko lotijo sami ali pa najamejo svetovalno podjetje, ki jim bo pripravilo načrt 
prenove (Gradišar et. al., 2005, str. 258). V nadaljevanju obravnavam postopek prenove 
informacijskih sistemov. 
 

3. PRENOVA POSLOVNIH PROCESOV 
 
V literaturi lahko pod pojmom prenove procesov najdemo različne koncepte, ki jih lahko 
razdelimo v dva velika sklopa: preurejanje procesov in izboljšanje procesov. Preurejanje 
procesov je sinonim za korenito spremembo procesov, izboljšanje procesov je sinonim za 
postopno spremembo procesov, oba načina pa se umeščata v okvir prenove procesov (Valiris, 
Glykas, 1999, str. 66). Kako pojmujejo različni avtorji preurejanje procesov, izboljšanje 
procesov ter prenovo procesov prikazujem v nadaljevanju (Vrečar, 2006, str. 13). 
 
»Preurejanje je temeljni vnovični premislek o procesu in njegovo korenito preoblikovanje, da 
bi tako dosegli velike izboljšave kritičnih kazalcev učinkovitosti, kot so stroški, kakovost, 
storitev in hitrost« (Hammer, Champy, 1995, str. 42). 
 
Namesto izraza preurejanje Davenport za korenito spremembo uporablja besedo inovacija. 
Inovacija procesa je po Davenportu širši pojem: poleg izdelave novega procesa, na kar se 
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usmerja preurejanje, vključuje še določitev strategije za proces, posnetek stanja obstoječega 
procesa ter implementacijo uvedenih sprememb na vseh področjih: tehnološkem, človeškem, 
organizacijskem in podobno (Davenport, 1993, str. 2). 
 
Po navedbah Kettingerja preurejanje zahteva radikalne spremembe, vendar prihaja v praksi do 
postopne (ne radikalne) izvedbe. Vzrok vidi v političnih in v organizacijskih omejitvah ter v 
omejitvah virov (Kettinger, Teng, Guha, 1997, str. 56). 
 
Najprej bom pojasnil pojem informacijskega sistema. Informacijski sistem sestoji iz ljudi, 
opreme, tehnologije in postopkov, ki omogočajo zbiranje, hranjenje, analizo, obdelavo in 
distribucijo podatkov in informacij uporabnikom oziroma nosilcem poslovnih odločitev 
(Kepic, 2006, str. 5). 
 
Primarna naloga informacijskega sistema je optimalna uporaba informacijske tehnologije za 
učinkovito in kvalitetno podporo poslovnega sistema (Romšak, 2006, str. 2).  
 
Osnovni deli informacijskega sistema so (Sriča, 2000, str. 7): 

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

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

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

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

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

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

 
Prenova informacijskih sistemov je tako le delček nenehno potekajočega razvoja procesa 
(Gašparin, Volovšek, 2002, str. 1). Kot taka mora upoštevati opisane korake razvoja, mora 
potekati neprestano, a postopoma, da s svojim potekom ne ogrozi že obstoječih funkcij 
sistema, mora izhajati iz poslovno-tehnoloških in tehničnih zahtev ter biti usklajena s 
finančnimi zmožnostmi. Glavno vodilo pri izvedbi prenove informacijskih sistemov je v 
strogem načrtovanju, nenehnem preverjanju doseženega in dopolnjevanju izvedenih načrtov. 
Pravilno načrtovanje informacijskih sistemov je ključ do uspešne izvedbe zadane naloge in je 
formaliziran, od vrha navzdol usmerjen način načrtovanja, ki opredeljuje model podjetja, 
obravnava njegove procese in podatke.  
 
V tem poglavju bom najprej prikazal izhodišča in predpostavke prenove, nato pa korak za 
korakom opisal postopek prenove, ki zajema posnetek stanja, model informacijskega sistema, 
nakup strojne in programske opreme, spremembe v organizaciji podjetja in na koncu še 
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analiza uspešnosti. Ker pa je za uspešno prenovo potrebno zagotoviti tudi finančna sredstva 
bom opisal kako naj podjetje načrtuje prenovo z vidika finančne učinkovitosti podjetja. 
 

3.1. Izhodišča in predpostavke prenove informacijskih sistemov 
 
Prenova informacijskih sistemov so dogodki, ki se v podjetju ali javnih ustanovah odvijajo 
običajno ob določenih obdobjih oz. situacijah, ki se pojavijo. Običajno zajema prenova dva 
dela in sicer tehnično prenovo informacijskih sistemov in prenovo poslovnih procesov. V 
nadaljevanju se bomo osredotočili predvsem na tehnično prenovo informacijskih sistemov 
(Šmid, 2004, str. 3): 
 
Pri tehnični prenovi lahko prenavljamo: 

• komunikacijsko opremo 
• strojno računalniško opremo 
• programsko opremo 

 
Poleg tega običajno zajema tehnična prenova tudi ustrezno izobraževanje zaposlenih, ki 
uporabljajo in vzdržujejo informacijsko tehnologijo (Šmid, 2004, str. 3). 
 
V literaturi lahko najdemo različna izhodišča in prepostavke prenove informacijskih sistemov. 
V našem primeru izhodišča in predpostavke pri prenovi informacijskih sistemov izhajajo iz 
poslovnih zahtev podjetja, tehnoloških zahtev pri izvedbi posameznih funkcij, ki naj jih 
opravlja informacijski sistem in tehničnih zahtev, ki jih določena funkcionalnost zahteva 
(Kern, 2005, str. 10). Vse opredeljene zahteve so vhodni podatki pri postopku prenove 
informacijskih sistemov in postavljajo pred načrtovalca prenove omejitve, ki jih mora pri 
načrtovanju upoštevati. Upoštevati je potrebno še finančne omejitve glede nabavnih stroškov 
in stroškov, ki nastanejo v življenjskem ciklu načrtovane rešitve (stroški vzdrževanja, 
izobraževanja kadrov, uničenja, in drugi). Poleg vseh omenjenih zahtev in omejitev je 
potrebno že v fazi načrtovanja upoštevati tudi naslednja dejstva (Kern, 2005, str. 20): 
 

• Prenova informacijskih sistemov izhaja iz strategije izgradnje informacijskega 
sistema, ki izhaja iz strategije podjetja. Če je strategija podjetja slaba in neučinkovita, 
bo tudi izvedena strategija informacijskega sistema slaba in prenova kot njen del ne bo 
dala pričakovanih in željenih rezultatov. 

• Projekt prenove informacijskih sistemov je praviloma drag, težko je dokazati, da se 
bodo vložena sredstva povrnila v dejanski obliki, večinoma je oblika zabrisana in 
posredna. 

• Nujno je dobro poznavanje možnosti, ki jih ponuja informacijsko-komunikacijska 
tehnologija, da se jih lahko izkoristi v pravi in zadostni meri. 

• Velik del načrtovanih projektov iz različnih vzrokov propade v fazi načrtovanja, od 
izvedenih projektov jih je le majhen delež uspešen in prinaša željene učinke. 
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3.2. Določitev namena in ciljev prenove 
 
Priprava na prenovo poslovnih procesov je zelo pomembna faza, saj je potrebno skrbno 
opredeliti nekaj ključnih dejavnikov, ki imajo vpliv na končni rezultat. Prav tako je potrebno 
definirati tudi procese, ki nastopajo v trenutnem stanju. 
 
Najprej moramo opredeliti cilje prenove, ki temeljijo na težnji po učinkovitosti in uspešnosti 
poslovanja oziroma delovanja prenovljenih procesov. Pri njihovem uresničevanju prenova 
poslovanja poskuša poiskati optimum treh omenjujočih, medsebojno odvisnih, vendar 
običajno nasprotujočih si temeljnih ciljev oziroma kriterijev: časa, stroškov in kakovosti 
(Kovačič, 1998, str. 85). 
 
Cilji in namen prenove informacijskega sistema izhajajo iz namena in ciljev, ki naj jih 
izpolnjuje in dosega informacijski sistem (Kern, 2005, str. 25). Namen informacijskega 
sistema je podpora delovanju podjetja pri opravljanju njegovih poslovnih funkcij. Prenova 
informacijskega sistema mora tako slediti osnovnemu namenu, kar pomeni, da mora podjetje 
v postopku prenove ohraniti obstoječe funkcije informacijskega sistema, jih nadgraditi in 
morebitne odvečne odstraniti ali nadomestiti. Namen prenove je torej izboljšanje dosedanjega 
delovanja informacijskega sistema, njegova nadgradnja in uvajanje dodatnih funkcionalnosti, 
ki povečajo konkurenčne prednosti podjetja, glede na zahteve, ki se pojavljajo na poslovnem, 
tehnološkem in tehničnem področju. Cilji prenove informacijskega sistema prav tako izhajajo 
iz ciljev, ki naj jih dosega informacijski sistem in namena prenove informacijskega sistema in 
so lahko glede na vhodne zahteve: povečanje konkurenčnosti z vpeljavo dodatnih storitev 
podjetja, večja podpora odločanju, zniževanje stroškov delovanja posameznih poslovnih 
funkcij podjetja, povečana podpora racionalizaciji poslovanja, povečana podpora pri 
strateškem načrtovanju delovanja podjetja in drugi. 
 

3.3. Postopek prenove 
 
Postopek prenove informacijske infrastrukture je formaliziran način načrtovanja in je kot tak 
razdeljen na več korakov. Za vsak koraku je potrebno natančno določiti zahtevane naloge in 
opravila, določiti nosilce posameznih nalog, opredeliti časovne roke za izvedbo in oceniti 
stroške, ki jih izvedba nalog in opravil povzročata. Vhodne zahteve za postopek prenove 
izhajajo iz poslovnih, tehnoloških in tehničnih zahtev, ki jih določa opredeljena potrebna 
dodatna funkcionalnost sistema. Opredeljeni morajo biti željena funkcionalnost, časovni roki 
in stroškovni vidiki. Ko so vhodne zahteve, oziroma podatki znani in določeni se izvede 
naslednje korake (Damij, Baloh, Vrečar, 2006, str. 3): 

• posnetek obstoječega stanja 
• izdelava procesnega modela informacijskega sistema 
• nakup ali izdelava programske opreme 
• nakup strojne opreme 
• organizacijske aktivnosti 
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• usposabljanje uporabnikov 
• analiza uspešnosti postopka prenove 

 
Običajno si vsako podjetje priredi faze prenove informacijskega sistema. Tako je bilo tudi v 
našem primeru, saj smo zaradi znanih zahtev izpustili fazi opredelitev problema/priložnosti in 
identifikacija informacijskih potreb. Posamezni koraki se lahko izvajajo sočasno, nekateri pa 
morajo biti izvedeni pred začetkom naslednjega koraka, saj so njihovi izhodi vhodne 
vrednosti za naslednje korake. Dobljene informacije iz posnetka stanja tako predstavljajo 
izhodišča za izdelavo modela informacijskega sistema. Glede na opredeljeni model se nato 
lahko sočasno pristopi k nakupu strojne in programske opreme ter k opredelitvi 
organizacijskih aktivnosti, ki bodo potrebne za uvajanje rešitve. Po določitvi organizacijskih 
aktivnosti in še v teku postopka nabave opreme se lahko pristopi k usposabljanju 
uporabnikov, po zaključku vseh do sedaj opisanih korakov pa se lahko izvede analiza 
uspešnosti izvedenega projekta.  
 
3.3.1. Posnetek stanja 
 
V tem koraku se glede na opredeljene vhodne zahteve izvede posnetek stanja obstoječega 
informacijskega sistema, s katerim se pridobi željene informacije, jih analizira in določi 
možnosti za izvedbo zahtevane funkcionalnosti v okviru informacijskega sistema. V literaturi 
obstajajo različne definicije izvedbe posnetka stanja. Mi smo se zaradi specifičnosti problema 
odločili da bomo kombinirali med različnimi metodologijami Nalogo sem razdelil na več 
podkorakov in sicer: 

• Določitev tima, kjer se določi projektna skupina. Skupina mora biti sestavljena iz 
delavcev tistih področij, ki jih zajema problematika in ne sme biti izključno tehnična. 
Nujno je zagotoviti predstavnike vseh področij tako poslovnih, tehnoloških in 
tehničnih zvrsti, tako da se v največji možni meri obdela vse možne vidike problema. 

• Določitev metod za izvedbo posnetka stanja. Za uspešno izvedbo posnetka stanja je 
potrebno uporabiti pravilno metodo, ki nam da enotne in med seboj primerljive 
rezultate posnetka stanja po posameznih področjih, na osnovi katerih se lahko nadalje 
izvede odločanje. 

• Izvedba posnetka stanja. Po izbrani metodi se izvede posnetek stanja po posameznih 
področjih (strojna oprema, programska oprema, organizacija). 

• Analiza posnetka stanja. Glede na dobljene rezultate posnetka stanja procesa se ga 
analizira, loči pomembne in nepomembne aktivnosti, določi prednosti in slabosti ter 
pripravi podatkovno podlago za sintezo rezultatov, kar vodi v pripravo različnih 
možnih predlogov za rešitev zadanega problema. 

• Priprava predlogov in izboljšav. Iz analize pridobljena podatkovna podlaga se 
izoblikuje v več možnih predlogov in morebitnih izboljšav za rešitev problema. 

• Izbor predloga in izboljšav. Glede na vhodne zahteve in morebitne dodatne zunanje 
vplive se izmed predlaganih rešitev izbere najbolj optimalno, ki v vseh vidikih najbolj 
zadovoljuje opredeljene vhodne potrebe. 
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3.3.2. Izdelava procesnega modela informacijskega sistema 
 
Iz predloga rešitve se oblikuje koncept informacijskega sistema in iz njega izvede model 
informacijskega sistema, oziroma model prenovljenega sistema ter določi potrebne korake 
prehoda na nov sistem. Na osnovi tega se določijo prioritete, roki, pogoji, finančni okviri 
projekta in nosilci posameznih nalog. V tem koraku se prične tudi zbiranje preliminarnih 
ponudb v primeru, da bo za izvedbo projekta potrebno angažirati zunanje sodelavce ali 
dobavitelje. Korak se razdeli v naslednje podkorake (Kern, 2005, str. 38): 

• Izdelava koncepta informacijskega sistema. Iz predloga dobljenega v prejšnjem 
koraku se oblikuje koncept informacijskega sistema, oziroma koncept prenove 
sistema. 

• Oblikovanje procesnega modela informacijskega sistema. Iz koncepta se izvede model 
prenove in potrebni koraki prehoda v nov model. Določi se potrebna strojna in 
programska oprema, potrebni kadri za izvedbo projekta in njihova razpoložljivost, 
potrebni kadri za delovanje novega sistema in njihovo izobraževanje. 

• Imenovanje vodje projekta prenove in določitev nosilcev posameznih nalog. Določitev 
rokov, prioritet in pogojev za izvedbo projekta. 

• Izdelava razpisa za izvedbo prenove. Opredeljene zahteve služijo kot osnova za 
določitev potrebnih del in nabavo opreme ter rokov za izvedbo. Iz zbranih podatkov se 
oblikuje razpis za izgradnjo, oziroma prenovo informacijskega sistema, ki se ga nato 
posreduje potencialnim ponudnikom storitev in dobaviteljem opreme. 

• Zbiranje preliminarnih ponudb. Na osnovi razpisa določene zahteve ponudniki storitev 
in dobavitelji opreme ovrednotijo in posredujejo preliminarne ponudbe za izvedbo. 

• Izdelava investicijskega plana. Glede na pridobljene ponudbe in informacije iz okolja 
se oceni obseg potrebnih investicij za izvedbo projekta prenove ter izdela investicijski 
plan. Investicijski plan mora poleg ocene enkratnih investicij v opremo in storitve 
vsebovati še vse ostale investicije potrebne za uspešno izvedbo projekta, kot so na 
primer stroški izobraževanja, vzdrževanja, prostorov in drugi. Informacije v 
investicijskem planu služijo kot osnova za določitev potrebnih sredstev za izvedbo in 
za izbor načina in pridobitve financiranja, kar je obravnavano v poglavju 3.4. 

 
3.3.3. Nakup ali izdelava programske opreme 
 
Na osnovi podatkov pridobljenih iz posnetka stanja in določenih v procesnem modelu 
informacijskega sistema so znane potrebe po programski opremi potrebni za izvedbo prenove 
informacijskega sistema. V koraku nakupa programske opreme se izvede postopek izbora in 
nabave programske opreme ter dodatnih storitev, ki so potrebne za uspešno implementacijo in 
uporabo programske opreme. Prav tako kot pri strojni opremi je izbor in prilagoditev 
programske opreme v veliki meri odvisen od obstoječega informacijskega sistema in njegove 
odprtosti ali zaprtosti. Zaprt tip informacijskega sistema v veliki meri pogojuje izbor 
programske opreme in zoži izbor potencialnih ponudnikov kar posledično pomeni višje cene, 
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odprt tip sistema pa dopušča širši izbor ponudnikov in s tem večjo konkurenčnost, kar pomeni 
nižje nabavne cene in ugodnejše pogoje vzdrževanja in morebitnih nadgradenj. Prav tako je 
možno tudi, da izbor programske opreme določuje izbor strojne opreme in obratno, zato je 
pomembno da se nakup programske in strojne opreme načrtujeta usklajeno in sočasno. 
 
Podobno kot pri strojni opremi gre lahko tudi pri programski opremi za nadgradnjo ali 
izboljšavo obstoječe opreme ali za nakup nove opreme. Pri nadgradnji je vezanost na 
obstoječo programsko opremo večinoma zelo visoka, malo manjša pri izboljšavi obstoječe 
opreme in relativno nizka pri nakupu nove programske opreme. V vseh primerih je potrebno 
posvetiti posebno pozornost na skladnost nove opreme z obstoječo programsko opremo, da se 
ne povzroči motenj ali izpada delovanja že delujočega informacijskega sistema. Nakup 
programske opreme se razdeli na naslednje korake: 

• Izdelava razpisa za nabavo programske opreme. Glede na potrebe po programski 
opremi, ki je potrebna za izvedbo projekta prenove in izhaja iz modela 
informacijskega sistema, se izdela razpis v katerem se opredelijo potrebna oprema in 
dela s časovnimi roki. 

• Razpis za nabavo programske opreme. Podatke iz izdelanega razpisa se posreduje 
potencialnim dobaviteljem, ki na osnovi razpisa izdajo ponudbe za dobavo, namestitev 
in vzdrževanje programske opreme. Razpis je lahko po svoji obliki javen ali omejen 
na ožji krog dobaviteljev. 

• Zbiranje ponudb. Glede na roke določene v razpisu se od potencialnih ponudnikov 
pričakuje posredovanje ponudb za dobavo, namestitev in vzdrževanje programske 
opreme. V času do izteka rokov se lahko na zahtevo ponudnikov posreduje še dodatne 
informacije o pogojih s katerimi se lahko še bolj natančno opredeli željene 
funkcionalnosti in potrebe. Ponudbe, ki prispejo v časovnem roku, ki je opredeljen v 
razpisu se štejejo kot veljavne in se jih upošteva pri izboru. 

• Izbor ponudnika programske opreme. Glede na prispele ponudbe se izvede postopek 
izbire opreme najustreznejšega dobavitelja, pogojev dobave, namestitve, vzdrževanja 
in finančnih pogojev. Podobno kot pri izboru ponudnika strojne opreme se mora tudi 
pri izboru programske opreme upoštevati tehnične lastnosti ponujene opreme, 
razširljivost opreme, kakovost ponujene opreme, skladnost opreme z že obstoječim 
sistemom, finančne pogoje, doseganje predvidenih rokov dobave in druge lastnosti, ki 
lahko vplivajo na delovanje informacijskega sistema. Pri izboru opreme je primerno 
zagotoviti tudi dogovor o vzdrževanju opreme in odzivnosti vzdrževalne službe 
dobavitelja, kar je kritičnega pomena pri informacijskih sistemih, ki morajo delovati 
neprekinjeno. Po končanem postopku izbora dobavitelja in opreme se običajno sklene 
pogodba o nakupu in dobavi opreme, ki vsebuje usklajene pogoje. 

• Dobava programske opreme. Po pogodbi o nakupu in dobavi programske opreme se 
izvede dobava opreme. Pri dobavi se preveri ustreznost prispele opreme z naročeno 
opremo in odpravi morebitna neskladja. 

• Namestitev programske opreme. Namestitev programske opreme poteka na predhodno 
dobavljeno in nameščeno strojno opremo, oziroma na obstoječo strojno opremo v 
primeru nadgradnje obstoječega sistema. Namestitev poteka po navodilih proizvajalca 



20 

opreme in v skladu z zahtevami kupca. Pomembno je, da so koraki namestitve točno 
določeni, da se namestitev ravna po teh korakih, tako da se prepreči morebitna 
neskladja z delovanjem obstoječega informacijskega sistema. 

• Prilagojevanje programske opreme. Programska oprema običajno ni točno prilagojena 
potrebam in zahtevam strojne opreme in uporabnikov, tako da je potrebno izvesti 
postopke prilagoditve programske opreme na nameščeno strojno opremo in nadaljnje 
prilagajanje funkcijam informacijskega sistema uporabnika in samim končnim 
uporabnikom. Prilagojevanje je lahko v nekaterih primerih dolg in zapleten proces, 
zato je izrednega pomena, da je podrobno pripravljen in skrbno voden. Slabo 
upravljanje tega koraka lahko vodi k podaljšanju časa celotnega projekta, 
neučinkovitosti projekta in nezadovoljstvu uporabnikov. 

• Izdelava navodil. Za pravilno uporabo, vzdrževanje in nadgradnjo programske opreme 
je potrebno izdelati podrobna navodila, ki točno opredeljujejo vse naštete vidike. S 
pravilno in podrobno izdelanimi navodili se skrajša čas usposabljanja uporabnikov, 
čas odprave morebitnih napak in čas nadgradnje opreme. 

• Prevzem programske opreme. Po končani namestitvi programske opreme in preskusu 
dogovorjene funkcionalnosti se opravi prevzem programske opreme, s čimer kupec in 
dobavitelj potrdita, da so dogovorjene obveznosti dobavitelja do kupca izpolnjene. 

 
3.3.4. Nakup strojne opreme 
 
Na osnovi podatkov določenih v predhodnih korakih so znane potrebe po opremi, ki je 
potrebna za izvedbo projekta prenove informacijskega sistema. V koraku nakupa strojne 
opreme se izvede postopek izbora in nabave strojne opreme in morebitnih storitev povezanih 
s strojno opremo. V veliki meri je izbor opreme v tem koraku vezan na obstoječ informacijski 
sistem. Če je le ta zaprtega tipa, je izbor opreme in dobavitelja v precejšnji meri pogojen z že 
obstoječimi rešitvami in zmožnostim ponudnika opreme ali storitev. V primeru odprtega tipa 
informacijskega sistema je navezanost na enega ponudnika opreme ali storitev manjša in 
posledično izbira večja. Možno je tudi, da izbor strojne opreme pogojuje izbor programske 
opreme in obratno, ne glede na to pa morata biti strojna in programska oprema medsebojno 
usklajena, da lahko dosegata najbolj optimalne učinke. Glede na izbrano rešitev gre lahko v 
tem koraku za nadgradnjo obstoječe opreme, ali nakup nove opreme. Pri nadgradnji obstoječe 
opreme se zopet pojavi relativna vezanost na že uporabljano opremo v obstoječem sistemu, 
pri nabavi nove opreme pa je potrebno posebno pozornost posvetiti skladnosti nove opreme z 
že obstoječo, tako da se z vnosom nove opreme ne povzroči motenj v delovanju obstoječega 
sistema. Nakup strojne opreme se razdeli v naslednje podkorake: 

• Izdelava razpisa za nabavo strojne opreme. Glede na potrebe po strojni opremi, ki je 
potrebna za izvedbo projekta prenove, se izdela razpis v katerem se opredelijo 
potrebna oprema in dela s časovnimi roki. 

• Razpis za nabavo strojne opreme. Podatke iz izdelanega razpisa se posreduje 
potencialnim dobaviteljem, ki na osnovi razpisa izda ponudbo za izvedbo del in 
dobavo opreme. Razpis je lahko po svoji obliki javen in kot tak dostopen vsem 
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zainteresiranim ponudnikom ali pa je zaprtega tipa, omejen na poprej izbran krog 
dobaviteljev. 

• Zbiranje ponudb. V razpisu so običajno določeni roki v katerih se pričakuje, da bodo 
potencialni ponudniki posredovali svoje ponudbe. V tem času se lahko na zahtevo 
ponudnikov posreduje dodatne informacije o razpisu, ki naj pripomorejo k čim boljši 
opredelitvi ponujene opreme in njene željene funkcionalnosti. Ponudbe, ki so prispele 
v dogovorjenem časovnem roku, ki je opredeljen v razpisu se štejejo kot veljavne in se 
jih upošteva pri izboru. 

• Izbor opreme in zagotovitev pogojev. Glede na prispele ponudbe se izvede postopek 
izbire opreme najustreznejšega dobavitelja in pogojev dobave, namestitve, 
vzdrževanja in finančnih pogojev. Izbor mora upoštevati tehnične lastnosti ponujene 
opreme, razširljivost opreme, kakovost ponujene opreme, skladnost opreme z že 
obstoječim sistemom, finančne pogoje, doseganje predvidenih rokov dobave in druge 
lastnosti, ki lahko vplivajo na delovanje informacijskega sistema. Pri izboru opreme je 
primerno zagotoviti tudi dogovor o vzdrževanju opreme in odzivnosti vzdrževalne 
službe dobavitelja, kar je kritičnega pomena pri informacijskih sistemih, ki morajo 
delovati neprekinjeno. Po končanem postopku izbora dobavitelja in opreme se 
običajno sklene pogodba o nakupu in dobavi opreme, ki vsebuje usklajene pogoje. 

• Dobava strojne opreme. Po pogodbi o nakupu in dobavi opreme se izvede dobava 
opreme na dogovorjeno mesto. Preveri se skladnost dobavljene opreme z naročeno 
opremo ter odpravi morebitne pomanjkljivosti. 

• Nabava ostale opreme. V primeru, da je potrebno nabaviti opremo, ki služi kot 
podpora strojni opremi se izvede še ta del nabave. Sem se lahko šteje izvedba npr. 
električnih del, namestitev omar za opremo, miz in ostale potrebne opreme. 

• Namestitev strojne opreme. Po izvedeni dobavi strojne opreme in opravljenih 
pripravljalnih delih se izvede namestitev strojne opreme. Sem spadajo postopki 
postavitve opreme na ustrezno mesto, priključitev po navodilih proizvajalca, 
namestitev v okolje obstoječega informacijskega sistema in podobno. Pomembno je da 
so koraki namestitve točno določeni, da novo nameščena strojna oprema ne povzroči 
izpada delovanja obstoječega sistema. 

• Prevzem strojne opreme. Po končani namestitvi strojne opreme in preskusu 
dogovorjene funkcionalnosti se opravi prevzem strojne opreme, s čimer se smatra, da 
so dogovorjene obveznosti dobavitelja izpolnjene. 

 
3.3.5. Organizacijske aktivnosti 
 
Iz novega modela informacijskega sistema izhajajo tudi informacije in zahteve po 
organizacijskih aktivnostih, ki bodo potrebne pri uvajanju novega modela, oziroma izvedbi 
projekta prenove. Iz aktivnosti se določijo nosilci nalog in izvede določitev organizacijskih 
nalog potrebnih za izvedbo projekta prenove informacijskega sistema. Ta korak poteka 
sočasno s korakoma nakupa strojne in programske opreme, saj se del nalog in opravil zajetih 
v tem koraku veže na naloge izvajanja nakupa strojne in programske opreme, kot so na primer 
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ureditev dokumentacije, dogovori in pogajanje z dobavitelji, urejanje in usklajevanje pogodb 
o nakupu strojne in programske opreme. V tem delu so potrebni koraki naslednji (Kern, 2005, 
str. 45): 

• Določitev delovnih mest. Za opredeljene organizacijske naloge je potrebno določiti 
nosilce posameznih nalog, opredeliti pristojnosti in roke. 

• Ureditev dokumentacije. Za preglednost izvajanja projekta, spremljanja vseh 
dogovarjanj s potencialnimi dobavitelji, izvedbenih načrtov, izbora ponudnikov in 
drugih aktivnostih je potrebno neprenehoma urejati dokumentacijo o projektu in jo 
dopolnjevati z novimi dokumenti. Omogočena mora biti sledljivost dokumentov. 

• Dogovarjanje z dobavitelji. Za uspešno dogovarjanje in pogajanje z dobavitelji 
opreme je potrebno organizirati tim strokovnjakov na poslovno-tehničnem in 
finančnem področju, ki bodo lahko usklajevali želje in potrebe z dejanskimi zahtevami 
in možnostmi. 

• Usklajevanje pogodb. Po izboru ponudnika ali ponudnikov je včasih potrebno 
uskladiti pogodbe o nakupu in dobavi opreme ter vzdrževalne pogodbe ter jih ustrezno 
prilagoditi. 

• Organizacijske priprave za izvedbo projekta prenove. Poleg opisanih organizacijskih 
aktivnosti, ki se nanašajo na stike in dogovore z zunanjimi dobavitelji in ponudniki je 
potrebno organizirati še notranje dejavnosti, ki lahko vplivajo na uspešen potek 
projekta prenove. Organizirati je potrebno na primer: prostor za strojno opremo, 
hlajenje prostora, vse potrebne priključke, postopke ravnanja s programsko opremo, 
shranjevanje kopij programske opreme in podatkov ter podobne aktivnosti. 

• Opredelitev podatkov za morebitne organizacijske spremembe, ki jih prinaša prenova 
informacijskega sistema. V nekaterih primerih prenove informacijskega sistema imajo 
uvedene spremembe velik vpliv na spremembo načina dela v podjetju, zaradi česar je 
potrebno opredeliti vpliv na delovanje organizacije. Te spremembe morajo biti 
zaznane in opredeljene že v izhodiščih za prenovo informacijskega sistema, v tem 
koraku se lahko samo bolj podrobno določijo neposredni vplivi nove strojne in 
programske opreme na morebitne organizacijske spremembe. 

 
3.3.6. Usposabljanje uporabnikov 
 
Prenovljeni informacijski sistem prinaša spremembe v delu in pri uporabi njegovih 
uporabnikov in vzdrževalnih služb. Za uspešno izkoriščanje vseh možnosti, ki jih ponuja 
prenovljen informacijski sistem je potrebno ustrezno usposobiti njegove uporabnike, za 
njegovo čim boljše delovanje, odpravo napak in razvoj pa njegove vzdrževalce. Postopek 
usposabljanja je razdeljen na naslednje korake (Kern, 2005, str. 57): 

• Izdelava programa usposabljanja. Glede na uvajanje spremembe je potrebno opredeliti 
nova znanja, ki so potrebna za uspešno delo uporabnikov in znanja, ki jih bo 
potrebovala vzdrževalna služba, ki skrbi za strojno in programsko opremo. V 
sodelovanju z dobavitelji opreme ali izobraževalnimi organizacijami se lahko izvede 
osnovno usposabljanje vseh uporabnikov nove opreme, oziroma ožji skupini, ki nato 
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prenese znanje preostalim uporabnikom. Odločitev o tem je v precejšnji meri odvisna 
od števila udeležencev usposabljanja in obsegu prenašanega znanja. Program 
usposabljanja naj prinese čim več novih znanj pri uporabi novih sistemov, saj bo na ta 
način prehod nanje manj boleč in s tem bolj učinkovit. Pri izdelavi programa 
usposabljanja je potrebno predvideti tudi program usposabljanja za nove uporabnike 
rešitve, ki bodo začeli uporabljati sisteme šele čez nekaj časa. 

• Izvedba usposabljanja za informacijski sistem. Usposabljanje za informacijski sistem 
običajno pomeni nadgradnjo obstoječih znanj o informacijskem sistemu, cilj tega dela 
pa je usposobitev kadrov za razvoj, upravljanje in vzdrževanje nove opreme in 
sistemov. Količina in obseg usposabljanja je v veliki meri odvisna od strategije, ki jo 
ima podjetje na tem področju, ali se zanaša predvsem na zunanjo podporo dobaviteljev 
opreme, ali pa zagotavlja vso podporo v lastni izvedbi. 

• Izvedba usposabljanja za uporabnike sistema. Usposabljanje za uporabnike sistema, 
običajno pomeni usposabljanje za uporabo nove programske opreme, ki je nameščena 
v postopku prenove. Usposabljanje je najbolj primerno organizirati v sodelovanju s 
ponudnikom programske opreme, oziroma, če gre za široko razširjeno programsko 
opremo v sodelovanju z izobraževalno organizacijo specializirano na tem področju. 

• Testiranje rezultatov. Po zaključenih usposabljanjih vseh skupin je potrebno izvesti 
testiranje usposobljenosti slušateljev za delo z novimi sistemi in glede na rezultate 
organizirati različna dopolnilna izobraževanja. 

 
3.3.7. Analiza uspešnosti izvedenega projekta 
 
Po izvedenih predhodnih korakih so nove naprave in sistemi ter uporabniki pripravljeni na 
poskusno delovanje novega sistema. V času poskusnega delovanja se prikažejo morebitne 
omejitve in nepredvidene napake in motnje v delovanju prenovljenega sistema, ki jih je 
potrebno zaznati, ovrednotiti in odpraviti glede na postavljene prioritete. Postopki testiranja 
sistema morajo biti v naprej predpisani in ovrednoteni, tako da so kriteriji za pridobivanje 
informacij znani in poenoteni. Pridobljene podatke se nato analizira in predlaga izboljšave. Če 
je po izbranih kriterijih poskusno delovanje novega sistema uspešno se lahko preide v 
produkcijsko delovanje in zaključi projekt prenove informacijskega sistema. Seveda je to 
samo zaključek enega izmed ciklov neprestanih izboljšav v teku razvoja in so predlagane 
izboljšave že vhodni podatki za naslednji cikel.  
 
Zadnji korak je razdeljen na naslednje podkorake (Kern, 2005, str. 63): 

• Poskusno delovanje prenovljenega informacijskega sistema. V času poskusnega 
delovanja se izvede vsa predpisana testiranja na novi opremi, simulira produkcijsko 
delovanje sistema ter poskuša zaznati in identificirati morebitne napake. 

• Kriteriji in metoda analize. Iz izbranega modela informacijskega sistema izhaja 
metoda analize in kriteriji, ki jih mora rešitev izpolnjevati, da zadosti vhodnim 
zahtevam in potrebam. Običajno so uporabljane metode v okviru analitičnega pristopa 
in sicer: metode razčlenjevanja, primerjave, izločanja, osamljanja in strnjevanja. 
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• Analiza podatkov pridobljenih v času poskusnega delovanja in ustrezno ovrednotenje 
glede na izbrane kriterije prikaže morebitne izboljšave. 

• Izdelava predlogov izboljšav. Glede na prioritete se določi predlog izboljšav in se jih 
uvede v sistem še pred produkcijskim delovanjem, oziroma se jih uvede kasneje. 

 

3.4. Finančni vidiki prenove informacijskih sistemov 
 
Pomemben del načrtovanja posameznega projekta izgradnje IS je tudi predhodna analiza 
pričakovanih stroškov in koristi ter ocena tveganja oziroma verjetnosti, da se bodo 
pričakovanja tudi izpolnila. Vendar pa je takšna analiza povezana s številnimi težavami, ki so 
manjše, kadar je namen načrtovanega sistema povečanje učinkovitosti ter večje, kadar gre za 
spremembo organizacijskih oblik in je zelo težko predvideti stroške in koristi (Šmid, 2004, 
str. 9). 
 
Večina koristi, ki jih v praksi prinašajo informacijski sistemi, je posrednih. Tako neposredne 
kot posredne koristi je včasih težko kvantitativno izraziti v denarnih enotah. Vendar pa je to 
potrebno, ker sicer ni možna primerjava s stroški (Gradišar, Resinovič, 2001, str. 421). 
 
Skozi ves projekt prenove informacijskih sistemov je potrebno upoštevati in načrtovati vplive 
prenove sistema na finančno funkcijo in vplive finančne funkcije na projekt prenove. Pravilno 
načrtovan obseg predvidene investicije, ki obsega točne podatke o predvidenem obsegu 
financiranja in časovni porazdelitvi stroškov je bistvenega pomena za izvedbo projekta. Glede 
na predviden obseg investicije se namreč lahko določi ekonomska upravičenost projekta 
prenove, določijo se predvideni finančni učinki na poslovanje podjetja, obseg potrebnih 
sredstev, določitev virov financiranja za sredstva in drugo. Vezanost projekta prenove 
informacijskih sistemov na finančno funkcijo se kaže tudi v tesni povezavi izbrane rešitve 
glede na obseg sredstev, ki jih podjetje še lahko zagotovi za financiranje. Tako je možno, da 
bo najboljša izbrana rešitev v modelu informacijskega sistema v danem trenutku finančno 
neizvedljiva, kar pomeni, da je treba rešitev prilagoditi obsegu možnega financiranja. 
 
3.4.1. Ocena investicije 
 
Ocena investicije je bistvenega pomena za izvedbo projekta prenove informacijskega sistema. 
Ocena mora biti realna, se čim bolj približati potrebnemu obsegu financiranja za izvedbo 
projekta. Odstopanja od ocene investicije so pri izvedbi nezaželjena, saj vnašajo motnjo ne 
glede na to v katero smer potekajo. Če je ocena prenizka je ogrožena izvedba projekta saj z 
izbranim načinom financiranja ne bo možno zagotoviti vseh potrebnih sredstev, če pa je 
previsoka se glede na izbran način financiranja projekta izvedba po nepotrebnem podraži. Da 
se zagotovi čim bolj realno oceno je potrebno čim bolj točno določiti obseg potrebnih del in 
potrebne opreme, obseg izobraževanja in dodatna dela in storitve, ki bodo potrebna v 
življenjskem ciklu predlagane rešitve. Nato je glede na predviden obseg del, opreme, 
izobraževanje in dodatnih del potrebno zagotoviti pravilno oceno stroškov, ki jih bodo 
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povzročili. Investicijo v potrebno opremo in storitve je vedno potrebno ocenjevati v časovnem 
okviru življenjske dobe posameznega projekta. Ocena investicije se tako razdeli na del, ki 
obravnava obseg potrebnih investicij za vzpostavitev delovanja in na del, ki bo potreben v 
življenjskem ciklu obravnavane rešitve. Obseg investicij potrebnih za vzpostavitev delovanja 
sestavljajo investicije za (Kern, 2005, str. 67): 

• Nabavo strojne opreme, kjer je potrebno oceniti potreben obseg sredstev za nabavo 
strojne opreme, kot so na primer strežniki, delovne postaje, komunikacijska oprema in 
podobno. 

• Vzpostavitev okolja za namestitev strojne opreme. Za namestitev potrebne strojne 
opreme je potrebno zagotoviti prostor za opremo. Prostor mora izpolnjevati določene 
zahtevane pogoje, kot so na primer temperaturna stabilnost, opremljenost z 
električnimi priključki, imeti omare za namestitev strojne opreme, biti ustrezno 
varovan in podobno. Za vse naštete potrebe je potrebno oceniti potrebna dela in 
stroške. 

• Nabavo programske opreme, kjer je potrebno upoštevati vsa potrebna sredstva za 
nabavo programske opreme in sredstva za njeno prilagoditev obstoječemu sistemu. 

• Najem storitev. Za izvedbo posameznih funkcionalnosti so včasih potrebne storitve, ki 
jih nudijo zunanji izvajalci. Investicije tega tipa se lahko razdelijo na začetni del, ki je 
potreben za zagotovitev delovanja sistema in na del, ki ga je potrebno obravnavati kot 
del stroškov za delovanje v življenjskem ciklu. 

• Stroški dela. Upoštevati je potrebno stroške, ki bodo nastali kot posledica dela 
zaposlenih in morebitnih zunanjih izvajalcev. 

 
Obseg stroškov, ki nastanejo v času življenjskega cikla in stroškov potrebnih za delovanje v 
življenjskem ciklu je sestavljen iz (Kern, 2005, str. 69): 

• Amortizacija. Strošek amortizacije je določen glede na nabavno vrednost strojne in 
programske opreme. Za informacijsko opremo se tipično določa časovna amortizacija, 
zato je potrebno določiti dolžino življenjskega cikla opreme. Tipično je čas 
amortizacije pri informacijski opremi določen za: programsko opremo 2 leti, strojna 
oprema 3-4 leta, infrastrukturna strojna oprema 4-5 let. V tem času običajno pride do 
tehnološkega zastaranja opreme in jo je potrebno nadomestiti z novo. 

• Stroški podpornih sistemov. Upoštevati je potrebno stroške podpornih sistemov, kot so 
stroški napajanja, ohlajevanja, razsvetljave, energije in podobno. 

• Stroški vzdrževanja. Za uspešno delovanje opreme je opremo potrebno redno 
vzdrževati. Vzdrževanje običajno poteka ali s strani izvajalcev v podjetju samem, 
takrat je potrebno upoštevati stroške izrabljene opreme in dela, lahko pa poteka s 
strani dobavitelja opreme, oziroma pooblaščenega izvajalca. V tem primeru so lahko 
stroški vzdrževanja pavšalni glede na nabavno ceno, oziroma nastanejo pri posegu 
zunanjega izvajalca. Med te stroške se lahko štejejo tudi stroški opravljenih storitev 
zunanjih izvajalcev in morebitne najemnine teh storitev. 

• Stroški dela dodatno zaposlenih. Za uspešno delovanje prenovljenega sistema je 
včasih potrebno zaposliti dodatne kadre, ki bodo sistem upravljali, nadzorovali in 
vzdrževali. Pri oceni potrebnih vlaganj je tudi te stroške potrebno upoštevati. 
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3.4.2. Izbor načina financiranja 
 
Ocena investicije je podlaga tudi za izbor načina financiranja projekta prenove informacijske 
infrastrukture. V večini primerov sta možna dva načina financiranja in sicer nakup opreme in 
finančni najem opreme. Izbor ustreznega načina financiranja za posamezne projekte prenove 
je običajno stvar kriterijev posameznega podjetja in njegove finančne službe, finančnega 
stanja v podjetju in finančne strategije, ki jo podjetje vodi (Kern, 2005, str. 71). 
 
Nakup opreme 
Pri nakupu opreme postane nabavljena oprema last podjetja. S tem kupljena oprema poveča 
delež osnovnih sredstev v stalnih sredstvih podjetja. V odvisnosti od deleža opredmetenih in 
neopredmetenih osnovnih sredstev, ki poleg dolgoročnih finančnih naložb sestavljajo aktivo 
podjetja je potrebno prilagajati ustreznost virov financiranja, da se doseže usklajeno bilanco 
stanja. Za kupljena sredstva je potrebno določiti amortizacijsko stopnjo, oziroma način 
amortiziranja. Pri informacijski opremi, ki se tipično ne izrablja pri svojem delovanju, ampak 
hitro tehnično zastari, je izbrani način časovna amortizacija. Preko amortizacije se del 
nakupljenih sredstev vsako časovno obdobje prenese v stroške preko katerih se financira 
obnovo izrabljenih sredstev. 
 
Najem opreme 
Drug način financiranja nabave opreme je finančni najem opreme. Finančni najem lahko 
izvaja dobavitelj opreme, oziroma se izvaja preko posrednika finančnega najema. Najeta 
oprema ni v lasti podjetja, ki jo uporablja, ampak ostaja v lasti dobavitelja opreme, oziroma 
posrednika finančnega najema. Podjetje ima opremo le v zakupu za določeno časovno 
obdobje, za kar plačuje dogovorjeno zakupnino, po preteku obdobja pa ima možnost opremo 
odkupiti. Glede na to, da je informacijska oprema močno podvržena tehnološkemu zastaranju, 
se odkup opreme po preteku dogovorjenega obdobja v večini primerov ne izvaja, ampak se 
oprema vrne zakupodajalcu. V primeru finančnega najema opreme je podjetje zakupnik 
opreme uporabnik opreme, stroški dejanskega nakupa opreme pri proizvajalcu pa bremenijo 
zakupodajalca. Prav tako amortizacija opreme kot strošek bremeni zakupodajalca, zakupnik 
pa mora stroške zamenjave, oziroma nadgradnje opreme po izteku zakupa upoštevati in 
planirati ves čas trajanja zakupa. Slednje velja v primeru, da se zakupnik odloči za zamenjavo 
opreme z novejšo po preteku časa zakupa. Odločitev o načinu financiranja je stvar podjetja in 
njegove strategije, kljub temu običajno za projekte prenove informacijskih sistemov velja, da 
se podjetja odločajo za nakup opreme pri infrastrukturnih projektih, oziroma infrastrukturni 
opremi, to je opremi, katera uporabnost je daljša od 4 let in za finančni najem opreme za 
projekte in opremo, ki je bolj podvržena tehnološki zastarelosti in katere uporabnost je do 3 
leta. Poleg tega je odločitev odvisna še od višine stroškov pri izvajanju posameznega načina, 
vendar običajno velja, da je finančni najem dražji od nakupa, vendar prinaša druge prednosti 
pri izvajanju finančne politike podjetja. 
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3.4.3. Pridobitev virov financiranja 
 
Ocenjen obseg investicije poda informacijo o potrebnih sredstvih za izvedbo. Ko je znano 
kakšen je izbrani način financiranja, je potrebno izbrati še način pridobitve virov financiranja. 
Viri financiranja so lahko notranje financiranje iz lastnih sredstev in amortizacije, oziroma 
zunanje financiranje z najemom kratkoročnih ali dolgoročnih kreditov, lastniškim kapitalom, 
subvencijami in posebnimi oblikami financiranja. Ker se projekti prenove informacijskega 
sistema običajno financirajo ali iz lastnih sredstev ali pa z najemom kreditov, oziroma 
finančnim najemom, so v nadaljevanju opisani samo ti viri financiranja (Kern, 2005, str. 72). 
 
Financiranje iz lastnih sredstev 
Notranje financiranje iz lastnih sredstev podjetja je mogoče z doseganjem pozitivnega čistega 
denarnega toka podjetja, ki ga le-ta doseže z dobičkom, obračunano in neporabljeno 
amortizacijo, vkalkuliranimi rezervacijami in drugimi kratkoročnimi denarnimi tokovi ter 
dezinvestiranjem sredstev. Financiranje se izvede iz nerazdeljenega dobička iz predhodnih let, 
oziroma iz tekočih prilivov ustvarjenih tekom poslovanja. 
 
Zunanje financiranje 
Zunanje financiranje se lahko izvaja na več načinov. Za projekte prenove informacijskega 
sistema se lahko izvede financiranje preko povečanja lastniškega kapitala družbenikov 
podjetja in se na ta način zagotovi svež kapital potreben za izvedbo. Običajno se tak tip 
financiranja predlaga in uporabi, ko gre za izredno velike obsege investicij, ki jih z ostalimi 
načini financiranja ni možno izvesti. 
 
Najpogostejša oblika pridobivanja zunanjega dolžniškega kapitala je bančno posojilo. Pri tem 
načinu zadolžitve mora podjetje preučiti kreditne pogoje večjega števila bank. Pri tem mora 
upoštevati ceno kredita, način vračanja kredita, ali se začetek in način vračanja ujema s 
pričakovanim denarnim tokom, kakšno zavarovanje kredita se zahteva, moratorij pri vračanju. 
Ceno kredita sestavljajo fiksna obrestna mera in nadomestilo za obdelavo zahtevka pri 
kratkoročnih kreditih ter temeljna obrestna mera, realna obrestna mera in nadomestilo za 
obdelavo zahtevka pri dolgoročnih kreditih. Banke se pri posojanju sredstev podjetju ustrezno 
zavarujejo pred morebitno plačilno nezmožnostjo podjetja, ki najema finančno posojilo. 
Posojila imajo glede na namen in ročnost različne vrste zavarovanja. Med najpogostejše 
oblike zavarovanj se uvršča menico, zastavo nepremičnin, zastavo vrednostnih papirjev in 
zastavo premičnin. Glede na finančni položaj podjetja in obseg sodelovanja z banko, le-ta 
opredeli najvišji znesek kredita in višino obrestne mere. V zadnjem času se vse več zunanjega 
financiranja nabave izvaja preko leasinga premičnin in nepremičnin. Na podlagi pogodbe o 
leasingu se predmeti pogodbe dajejo v uporabo za določen čas, ob določenem nadomestilu. 
Bistvo leasinga je ločitev pravnega lastništva in pravice ekonomske uporabe predmeta 
pogodbe. Pri finančnem leasingu gre za dolgoročno pogodbo, ki ima rok dospelosti običajno 
ob koncu življenjske dobe najetega sredstva, v nasprotju s poslovnim najemom, kjer je rok 
dospelosti krajši od življenjske dobe najetega sredstva. 



 
Pri odločanju o vrsti financiranja je potrebno primerjati stroške leasinga s stroški nakupa 
osnovnega sredstva ter primerjati prednosti in slabosti vseh možnosti. Odločitveni dejavniki 
so pogoji leasinga, stroški vzdrževanja in davčni učinki leasinga, vrednost sredstva ob koncu 
življenjske dobe in stroški sredstev za nakup osnovnega sredstva. Pred odločitvijo je potrebno 
opraviti analizo stroškov nakupa in leasinga za vsako leto življenjske dobe in določiti neto 
sedanjo vrednost po posameznem tipu ter tako dobiti odločitvene informacije. Pri tem je 
potrebno upoštevati tudi različen vpliv davkov na posamezni izbran način financiranja, saj so 
pri nakupu stroški, ki se pojavljajo amortizacija, stroški obresti in vzdrževanja opreme, pri 
leasingu pa najemnina in stroški vzdrževanja opreme. 
 
3.4.4. Analiza pridobitev prenove z vidika finančne učinkovitosti podjetja 
 
Zbrane ocene obsega investicije in ocenjenih stroškov se lahko primerja z ocenjenimi 
prihodki, ki jih bo dodatna funkcionalnost ali prenova prinesla podjetju v času življenjskega 
cikla. Oceno predvidenih prihodkov poda naročnik dodatne funkcionalnosti, oziroma 
pobudnik prenove, najbolje na začetku projekta, pri določanju vhodnih zahtev in pred 
začetkom projekta prenove. Na osnovi pridobljenih podatkov se lahko določi predvideno 
donosnost projekta. Donosnost je po mnenju mnogih avtorjev ena izmed najpomembnejših 
ekonomskih lastnosti vrednotenja projektov in z njo se lahko oceni kako bo uveden projekt 
prenove informacijskega sistema vplival na podjetje. Za določanje donosnosti projekta se 
lahko uporabi statično metodo, ki ne upošteva delovanja časovne komponente in je 
razmeroma preprosta ali pa se uporabi dinamične metode vrednotenja z upoštevanjem 
časovne komponente. Največkrat uporabljena dinamična metoda je metoda neto sedanje 
vrednosti. Za hitro oceno donosnosti investicije se lahko uporabi statično metodo določanja 
donosnosti, kar se običajno uporabi pri začetnem planiranju, pri podrobnejšem planiranju pa 
se uporablja dinamične metode (Kern, 2005, str. 76). 
 
Statistična donosnost se opredeli kot (Rebernik, 1997, str. 326): 
 

 
 
D pričakovani dobiček 
I vložena sredstva 
 
Donosnost opredeljena po metodi neto sedanje vrednosti se opredeli kot: 
 

 
 
NSV neto sedanja vrednost 
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Di donos v i-tem letu, sestavljen iz letnega dobička in amortizacijskega zneska 
r diskontna stopnja 
n število let izkoriščanja prenovljenega sistema 
Ik izhodiščna vrednost naložbenega kapitala 
L likvidacijska vrednost uporabljene opreme 
 
Višina neto sedanje vrednosti je zelo odvisna od izbrane diskontne stopnje, ki mora biti 
določena zelo skrbno. Za določitev diskontne stopnje se lahko vzame za primerjavo donose 
podobnih primerov ali obrestne mere bank, oziroma drugih posojilodajalcev. 
 
Dobljeni rezultati po metodi neto sedanje vrednosti so lahko pozitivne ali negativne vrednosti, 
oziroma je vrednost enaka 0. Za podjetje je ekonomsko zanimiva tista izbira pri kateri je neto 
sedanja vrednost vloženega kapitala bistveno večja od začetne vrednosti. Glede na dobljene 
rezultate po eni izmed izbranih metod se lahko oceni ekonomska upravičenost zadanega 
projekta, ali bo prinašal željene finančne rezultate in se odloči o izvedbi projekta v 
zastavljenem obsegu ali pa se obseg spremeni in dopolni, oziroma izvedba projekta zavrže. 
Poleg finančnih in ekonomskih dejavnikov, ki vplivajo na odločitev o izvedbi projekta je 
potrebno upoštevati še dejavnike, ki lahko izhajajo iz politike podjetja in lahko vplivajo na 
odločitev ekonomskim kazalnikom navkljub. Poleg teh dejavnikov lahko pride do močnih 
zunanjih vplivov, kot so sprememba obveznih standardov ali zakonodaje, ki same po sebi 
narekujejo potrebne spremembe ne glede na ekonomsko upravičenost posameznega projekta, 
saj v nasprotnem lahko pride do tehnološkega zaostajanja ali celo do omejitve opravljanja 
dejavnosti podjetja. 

4. PLAČILNI PROMET S PLAČILNIMI KARTICAMI: 
MODEL SEDANJEGA SISTEMA 

 
V prejšnjem poglavju smo spoznali teorijo prenove poslovnega procesa, v tem poglavju pa 
bomo prešli k njegovi uporabi. Najprej bom prikazal model sedanjega poteka avtorizacij (AS-
IS) in predstavil procesni center in kakšno vlogo ima v plačilnem prometu s plačilnimi 
karticami. Nato bom opisal informacijski sistem procesnega centra, da lahko zagotavlja 
nemoteno delovanje opisanega poslovnega procesa. 
 

4.1. Trenutni potek plačila s plačilno kartico na prodajnem mestu 
 
Predno se lotim opisa samega postopka avtorizacije želim bralcu razložiti zakaj sem uporabil 
pri prikazu procesa procesni diagram poteka. Nato bom razložil še določene pojme, ki jih bom 
uporabljal v nadaljevanju.  
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V praksi so uveljavljene naslednje tehnike modeliranja poslovnih procesov (Kovačič, 1998, 
str. 102): 
 

• preglednice odvisnosti, 
• procesni diagrami poteka, 
• diagrami tokov podatkov, 
• diagrami poslovnih procesov. 

 
Pri izdelavi diagrama za omenjeni poslovni proces sem si pomagal s tehniko procesnih 
diagramov poteka, saj je ena izmed preglednejših in za razumevanje enostavnejših tehnik. 
Potek nekega procesa prikazujejo grafično s simboli in njihovimi povezavami. Služijo nam za 
načrtovanje procesa, kot opomnik pri izvedbi, njegovo dokumentiranje ali za kak drug namen.  
 
Pravila za risanje diagramov so preprosta, bistvenega pomena pa je, da noben možen tok 
procesa ne ostane neizražen (Toplišek, 2000, str. 18-19). 
 
Na področju informatike je tehnika prikazovanja poteka izvajanja posameznih aktivnosti s 
pomočjo procesnih diagramov poteka ena izmed najstarejših in splošno uveljavljenih tehnik 
(Kovačič, 1998, str. 104). Njeni začetki so v šestdesetih letih 20. stoletja (Giaglis, 2001, str. 
214). 
 
Zaradi grobega prikazovanja poslovnih procesov, diagram poteka danes ni več prevladujoča 
tehnika modeliranja (Giaglis, 2001, str. 214). Diagram poteka ni primeren za modeliranje 
obsežnih poslovnih procesov, ki vsebujejo veliko število odločitev (Mason, Willcocks, 1994, 
str. 102-103). Diagram pa tudi ne prikazuje izvajalcev aktivnosti in drugih podrobnosti 
posameznih aktivnosti, kar lahko označimo za bistveni slabosti navedene tehnike (Kazanis, 
Ginige, 2002, str. 5). 
 
Ko se je omenjeni sistem začel uvajati v Sloveniji leta 1994, ko so se začele množične 
instalacije POS terminalov, je bilo zelo težko dobiti telefonsko linijo. Same naprave so bile 
izdelane v Ameriki, kjer ni bilo težko pridobiti analogno linijo. Pri nas so bili trgovci lahko 
zadovoljni, če jim je Telekom napeljal dvojčka ali trojčka (na isto linijo so bili priklopljeni 
trije telefonski priključki. Ko je prvi zasedel linijo sta ga ostala dva morala čakati, le da tega 
nista vedela.) prej kot v mesecu dni. Stroški naročnine in impulzov so bili zelo visoki, zato so 
se banke odločile, da POS terminalom do vnaprej določenega limita ne bo potrebno klicati v 
procesni center. Vsak večer, ko so bili impulzi cenejši, je POS terminal v svoj spomin shranil 
vse plačilne kartice, ki so se nahajale na tako imenovani stop listi. To so bile kartice, za katere 
izdajatelji (tudi globalni) niso dovolili opraviti nakupa, saj so bodisi bile ukradene oz. 
zlorabljene, bodisi imetnik ni imel dovolj kritja. Transakcije, ki so bile nižje od limita se v 
bančnem žargonu imenujejo Offline, transakcije, ki se preverijo na procesnem centru pa 
Online transakcije. 
 



Načeloma sta obe vrsti transakcij dokaj identični, vendar sem se odločil, da prikažem online 
transakcijo. Potek avtorizacije je za trgovca dokaj preprost in je narisan v Sliki 1. Ker želim 
prikazati le ključne spremembe, je model procesa poenostavljen in ne upošteva vseh možnih 
scenarijev dogodkov. 
 
Slika 1: Diagram poteka avtorizacije pred uvedbo EMV standarda 
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Vir: Lasten diagram. 
 
Ob nakupu na prodajnem mestu se odčita kartica preko čitalca POS terminala. Podatki se 
prenesejo v spomin terminala, kjer se jim dodajo še podatki o znesku, času in mestu nakupa 
ter tako formira avtorizacija proti procesnem centru. V sistemu procesnega centra se prejeti 
podatki shranijo, nato pa se nad prejetimi avtorizacijskimi podatki opravijo preverjanja vrste 
kartice ter identifikacijo izdajatelja plačilne kartice. Procesni center nato doda svoje 
identifikacijske podatke in celoten paket podatkov posreduje ustreznemu izdajatelju plačilne 
kartice, ki je lahko tuja ali domača pravna oseba. V sistemu izdajatelja plačilnih kartic se 
podatke dobljene iz procesnega centra sprejme, izvede se preverjanje podatkov o veljavnosti 
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plačilne kartice, datumu izteka kartice, PIN številki, znesku zahtevanega plačila in stanju na 
računu uporabnika. Na osnovi preverjenih podatkov se zahtevek odobri ali pa zavrne. 
Odgovor izdajatelja se preko procesnega centra pošlje nazaj na terminal od koder je izvirala 
transakcija. Terminal glede na prejete podatke izdajatelja v primeru zavrnitve izpiše odgovor 
uporabniku oziroma v primeru odobritve izpiše potrdilo o nakupu na POS terminalu. V večini 
primerov mora uporabnik potrdilo podpisati. Celoten postopek avtorizacije od začetka 
zahtevka do odgovora procesnega centra, oziroma izdajatelja se izvrši v realnem času, tipično 
v trajanju do 8 sekund. Transakcija je s tem zaključena, podatki o njej pa so shranjeni na vseh 
vmesnih točkah za potrebe knjiženja in finančne poravnave ter morebitnih reklamacij. Sistem 
za procesiranje transakcij izvede še pregled morebitnih podvojenih zapisov in jih izloči iz 
podatkovne baze. Pri transakcijah izvedenih v tujini se izvede še konverzija tuje valute v 
domačo valuto, saj so bremenitve uporabniških računov izvedene v domači valuti uporabnika. 
Včasih je bilo potrebno nakup večjih vrednosti z običajnimi karticami posebej avtorizirati 
preko telefona. 
 
Na podlagi diagrama poteka avtorizacije bom v naslednji točki razložil princip procesiranja 
plačilnih kartic v procesnem centru. 
 
4.1.2. Principi procesiranja plačilnih kartic 
 
Vse transakcije izvedene na bankomatih ali POS terminalih morajo biti nekje obdelane,  
oziroma procesirane. Običajno se transakcije procesirajo v procesnem centru, ki lahko deluje 
v okviru izdajatelja plačilnih kartic ali pa je njegov pooblaščeni zunanji izvajalec. Procesni 
center je v vlogi vmesnega člena med uporabniki terminalov pri trgovcih, oziroma 
bankomatov in izdajateljem plačilnih kartic, kjer se običajno nahaja tudi finančni račun 
uporabnika plačilnih kartic. V splošnem se lahko procesiranje transakcij opravljenih s 
plačilnimi karticami razdeli na dva ločena dela. Prvi del predstavlja zajem podatkov o 
transakciji, ki se tipično opravi ob avtorizaciji plačila ali izplačila. Avtorizacija plačilnega 
zahtevka je najpomembnejši del transakcije saj omogoča enostavno in varno plačevanje brez 
gotovine za uporabnika, zagotovitev da bo izdano blago poplačano za trgovca ter zmanjšane 
tveganja pred možnimi zlorabami ali nepravilnostmi za izdajatelja. Drugi del procesiranja 
transakcij obsega obdelavo avtorizacijskih podatkov in na osnovi obdelanih podatkov 
bremenitev računa uporabnika in nakazilo sredstev trgovcem v primeru uporabe POS 
terminala. Za prvi del procesiranja transakcij oziroma zajem podatkov se v strokovni 
terminologiji uporablja izraz »clearing«, za drugi del procesiranja, poravnavo obveznosti pa 
izraz »settlement«. 
 
Sedaj ko poznamo način delovanja procesnega centra predlagam, da si v naslednji točki 
ogledamo tehnološko infrastrukturo procesnega centra. 
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4.2. Tehnološka infrastruktura procesnega centra 
 
Za tako podjetje je uporaba informacijskega sistema za podporo delovanju podjetja nujnost, 
da se zagotovi željena raven storitev. Podjetje za procesiranje plačilnih kartic mora tako 
zagotoviti tak informacijski sistem, ki bo vedno zmožen sprejeti zahtevke, jih obdelati v 
realnem času in vrniti povratno informacijo. Tak informacijski sistem mora biti odziven, 
dovolj prepusten, razvojno odprt, zasnovan na način, da kakršnakoli okvara znotraj sistema ne 
vpliva na njegovo delovanje navzven. Ker so uporabniki storitev podjetja večinoma tudi 
prostorsko porazdeljeni, je za učinkovito opravljanje storitev podjetja potreben močan 
podporni komunikacijski sistem, ki skrbi za prenos informacij med uporabniki in podjetjem in 
izpolnjuje iste lastnosti kot informacijski sistem. Iz opisanih potreb, ki jih mora zadovoljevati 
informacijsko-komunikacijski sistem izhajajo naslednje lastnosti informacijskega sistema za 
procesiranje plačilnih kartic: 
 
Odzivnost 
Odzivnost informacijskega sistema je lastnost, da sistem sprejema in odgovarja na 
informacijski tok, ki vstopa vanj. Odzivnost sistema je obratno sorazmerna s časom trajanja 
odgovora na vhodni zahtevek v informacijski sistem od začetka vstopa zahtevka do odgovora 
nanj. Sistem z visoko odzivnostjo ima zelo kratke odzivne čase. Za informacijske sisteme, ki 
delujejo v realnem času, kamor spada tudi informacijski sistem za procesiranje plačilnih 
kartic, je odzivnost predvidoma zelo visoka, kar pomeni da so odzivni časi izredno kratki. V 
nasprotnem primeru pride do nezaželenih zakasnitev odgovorov na zahtevke uporabnikov 
sistema, kar lahko povzroči celo odpoved storitve, ki jo sistem ponuja. Informacijski sistem za 
procesiranje plačilnih kartic torej mora biti sistem, katerega odzivnost je zelo visoka, da bo 
lahko deloval v realnem času. Uporabniki plačilnih kartic običajno na odgovor na svoje 
zahtevke ne čakajo več kot 5 sekund. 
 
Prepustnost 
Prepustnost informacijskega sistema prikazuje količino podatkov, ki jih je sistem zmožen 
posredovati iz enega konca sistema do drugega v določenem času. Običajno se prikazuje tudi 
kot hitrost prenosa podatkov v informacijskem sistemu, vendar je potrebno poudariti, da je 
vedno potrebno obravnavati zaznano prepustnost informacijskega sistema napram 
uporabnikom v povezavi z odzivnostjo sistema in morebitnimi zakasnitvami v sistemu. 
Visoka prepustnost informacijskega sistema, ki bi bila na primer dosežena z ogromno 
količino prenešenih podatkov v roku nekaj dni, ne ustreza pričakovani in zaželjeni 
prepustnosti v sistemih z delovanjem v realnem času. Tako naj bi bila prepustnost 
informacijskega sistema za procesiranje plačilnih kartic tista prepustnost, ki nam prikazuje 
količino podatkov, ki jih je sistem še sposoben sprejeti in obdelati v zahtevanem času, ki ga 
opisuje odzivnost danega informacijskega sistema, oziroma odzivni čas sistema. 
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Razpoložljivost 
Razpoložljivost informacijskega sistema prikazuje nivo delovanja sistema ali naprav v 
katerem so sistem ali naprave še operabilne v tem smislu, da se lahko opravijo zahtevane 
operacije ob naključnem času prihoda zahteve. Običajno se izraža kot koeficient časa 
funkcionalnega delovanja sistema ali naprav napram celotnemu skupnemu željenemu času 
delovanja sistema. Na primer, razpoložljivost 100/168 pomeni, da je sistem ali naprava 
razpoložljiv 100 od 168 ur v tednu. Poleg tega izraza se uporablja še izraz zapisan v decimalni 
obliki, kot je na primer 0,9998 ali včasih v obliki devetic, kar ponazarja število devetic za 
decimalno vejico, na primer razpoložljivost 5 devetic ponazarja 0,99999, oziroma 99,999% 
razpoložljivost sistema. Sistem z razpoložljivostjo 5 devetic pomeni delovanje sistema z manj 
kot 5 minutami izpada v celotnem letu. Informacijski sistem podjetja za procesiranje plačilnih 
kartic je glede na naravo neprestanega delovanja storitev, ki jih ponuja podjetje, sistem, ki 
mora delovati z najvišjo možno razpoložljivostjo, ki jo je še mogoče doseči ob upoštevanju 
ekonomskih in tehničnih omejitev. 
 
Zanesljivost 
Zanesljivost informacijskega sistema opisuje zmožnost delovanja sistema na način kot je 
zamišljeno pri načrtovanju sistema v določenem časovnem obsegu. Pomeni tudi verjetnost, da 
bo sistem deloval kot zahtevano v zahtevanem času in predvidenih okoliščinah. Zanesljivost 
delovanja informacijskega sistema za procesiranje plačilnih kartic je v tesni povezanosti z 
zahtevano razpoložljivostjo in odzivnostjo sistema in mora biti prav tako kot obe ostali 
lastnosti zelo visoka. 
 
Odprtost 
Odprtost informacijskega sistema pomeni sistem, ki je odprt v smislu zmožnosti 
medsebojnega obratovanja različne programske in strojne opreme, oziroma je zmožen 
soobratovalnosti ali prenosnosti, oziroma obojega hkrati. Uporaba odprtih sistemov lahko 
pomeni konkurenčno prednost v dinamičnem okolju, kjer so potrebna nenehna prilagajanja 
uporabniškim zahtevam, če jo seveda podjetje z uporabo primernih metod zna izkoristiti. 
Uporaba odprtih sistemov pomeni hitrejši razvoj dodatnih funkcij in storitev tudi v 
informacijskem sistemu za procesiranje plačilnih kartic, pri čemer pa morajo biti upoštevane 
vse zgoraj navedene lastnosti delovanja sistema. 
 
4.2.1. Strojne in programske zahteve za zajem in obdelavo podatkov 

 
Za izvajanje opisanih procesov avtoriziranja in kasnejše obdelave podatkov so strojne in 
programske zahteve za sisteme, ki te procese izvajajo zelo visoke. Strojna oprema mora 
podpirati neprekinjeno delovanje sistema, omogočati možnost nadgradenj in zamenjav 
določenih sklopov tekom delovanja sistema. Poleg tega mora biti redundančno zasnovana 
tako, da strojna napaka na delu sistema ne pomeni odpoved delovanja celotnega sistema, 
ampak se ohrani neprekinjeno izvajanje funkcij informacijskega sistema. Programska oprema, 
ki se izvaja na opisanih strojnih platformah mora biti namensko razvita in prilagojena 
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pogojem uporabe, da se lahko v največji možni meri izkoristi zmogljivost opreme. Prav tako 
kot strojna mora tudi programska oprema podpirati in nadzirati morebitne izpade dela strojne 
opreme, ustrezno prerazporediti delovanje procesov na delujoče dele sistema in ustrezno 
obravnavati podatke v izpadu, tako da ne pride do okvare podatkov oziroma podatkovnih baz. 
Programska oprema mora poleg tega omogočiti sočasen dostop številnim zahtevkom, jih 
obdelati v realnem času, zapisati rezultate obdelave in vrniti odgovore. Iz opisanega sledi, da 
je taka strojna in programska oprema namenjena zelo specifičnim nalogam in kot taka manj 
razširjena na tržišču, kar pomeni visoko ceno razvoja, nadgradnje in vzdrževanja opreme. 
Takšno strogo namensko opremo je smiselno uporabljati predvsem za primarni namen, v 
primeru procesnega centra za izvajanje avtorizacij, vse ostale funkcije, ki bi sicer lahko 
potekale na isti strojni in programski opremi in niso tako kritične ter občutljive, pa prepustiti 
ostalim okoliškim napravam in procesom. Tako je izveden model avtorizacijskega sistema z 
osrednjim avtorizacijskim računalnikom, obdanim s strežniki na katerih se izvajajo obdelave 
podatkov in prenosnim komunikacijskim sistemom, ki povezuje osrednji računalnik in 
obrobne strežnike s preostalimi uporabniki sistema, kot so na primer: POS in bančni 
terminali, drugi procesni centri, banke in drugi. 
 
Osrednji avtorizacijski računalnik mora izpolnjevati zgoraj opisane zahteve po visoki 
odzivnosti, razpoložljivosti in zanesljivosti, kar se lahko izvede na računalniških sistemih 
visokega razreda. V okoljih procesnih centrov so najbolj uveljavljene rešitve na tem področju 
rešitve proizvajalcev IBM serije I ali Z ali Hewlett-Packard Tandem NonStop Himalaya. 
Rešitvi omogočata in izpolnjujeta vse strojne zahteve in v kombinaciji z namensko 
programsko opremo prilagojeno neprenehnemu delovanju (IBM: OS/390, Tandem: ACI 
Base24) dosegata vse zahtevane lastnosti. Poleg računalnikov visokega kvalitetnega in 
cenovnega razreda se lahko kot avtorizacijski računalnik uporablja tudi strojne in programske 
sisteme srednjega razreda, ki morajo biti prilagojeni zahtevanemu načinu delovanja. Tipični 
predstavnik tega razreda so visoko zmogljivi računalniki podjetja Hewlett-Packard s 
prilagojenim UNIX operacijskim sistemom. 
 
Obrobni računalniki morajo biti sposobni sprejeti in obdelati veliko količino podatkov, ki se 
generira iz stalnega avtorizacijskega toka in nad katerimi se nato izvedejo obdelave. Ker je 
obdelav več in se lahko različne obdelave izvajajo tudi vzporedno je smiselno obdelave 
porazdeliti na več strežnikov. Za obrobne strežnike se večinoma uporablja cenovno ugodne 
strežnike nižjega cenovnega in zmogljivostnega razreda na osnovi Intel platforme z Microsoft 
operacijskim sistemom in ustrezno aplikativno programsko opremo ali pa strežnike podjetja 
Hewlett-Packard z UNIX operacijskim sistemom in ustrezno aplikativno programsko opremo. 
Aplikativna programska oprema je tipično Microsoft SQL ali Oracle, oziroma DB2 za rešitve, 
ki so namenjene IBM strojni platformi. 
 
Za prenos obdelanih podatkov se med udeleženci v poslovnem procesu običajno uporablja 
unificiran programski sistem, ki omogoča prenos podatkov, njihovo sledenje po prenosni poti, 
ponavljanje prenosa ob izpadu, stiskanje in kriptiranje prenesenih podatkov. Za prenos 
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podatkov med vsemi opisanimi sistemi se uporablja ustrezen komunikacijski sistem, ki je bolj 
podrobno opisan v točki 4.3.2. 
 
Za vse opisane sisteme je značilno, da je njihova strojna oprema v največji možni meri 
zgrajena redundantno in zagotavlja mehanizme nemotenega delovanja, seveda glede na nivo 
pomembnosti delovanja sistema. Programska oprema, ki upravlja in nadzira delovanje strojne 
opreme pa mora izkoristiti zmožnosti strojne opreme, tako na procesnem, kot tudi na 
sistemskem nivoju. 
 
4.2.2. Komunikacijski sistem za prenos podatkov in povezovanje 
 
Za uspešno opravljanje storitve procesiranje plačilnih kartic je poleg opisanega delovanja 
informacijskega sistema procesnega centra pomembno tudi povezovanje z drugimi subjekti v 
poslovnem procesu. Le ti so na primer drugi procesni centri, banke izdajateljice plačilnih 
kartic, mednarodna kartična združenja, trgovci, mreža bančnih avtomatov posameznih bank, 
ki imajo vsak svoj interes za povezovanje s procesnim centrom in obratno. Povezovanje s 
subjekti v poslovnem procesu se vrši preko komunikacijskega sistema, ki mora prav tako kot 
informacijski sistem izpolnjevati že opisane lastnosti odzivnosti, prepustnosti, 
razpoložljivosti, zanesljivosti in odprtosti. Ker je opravljanje storitev procesiranja plačilnih 
kartic v veliki meri storitev, ki se odvija v realnem času, predstavlja komunikacijski sistem 
podjetja vhodna vrata v sistem procesiranja, ki so nevidna v času nemotenega delovanja 
komunikacijskega sistema in zelo vidna v času nedelovanja sistema. Za učinkovito delovanje 
podjetja je torej delovanje ustreznega komunikacijskega sistema kritičnega pomena vsaj v tej 
meri kot delovanje informacijskega sistema in mu je potrebno zagotoviti isto mero pozornosti 
in obravnave. 
 
Tipično lahko komunikacijski sistem razdelimo na vhodno/izhodni sistem, ki predstavlja okno 
v svet in notranji sistem, ki skrbi za povezovanje notranjih informacijskih virov 
informacijskega sistema (McGregor, 2001, str. 343). Oba dela imata svoje značilnosti in se 
razlikujeta glede na namen za katerega se ju uporablja. 
 
4.2.2.1. Vhodno/izhodni komunikacijski sistem 

 
Komunikacijski sistem za dostop zunanjih uporabnikov do storitev informacijskega sistema 
podjetja je v primeru podjetja za procesiranje plačilnih kartic razdeljen v del, ki skrbi za 
povezovanje avtorizacijskega sistema in na del, ki skrbi za prenos podatkov iz obdelav. Vsak 
izmed podsistemov ima svoje lastnosti, ki so prilagojene tipu prenašanih podatkov. 
 
Avtorizacijski komunikacijski podsistem je prilagojen kratkim avtorizacijskim podatkovnim 
paketom, kjer so pomembne visoka odzivnost, prepustnost in razpoložljivost, manj pa visoka 
hitrost prenosa podatkov. Velikost podatkovnega paketa v avtorizacijskem komunikacijskem 
sistemu je majhna in je lahko zahtevana hitrost povezav relativno nizka, saj visoka hitrost pri 



majhni količini prenašanih podatkov (od 128 do 256 zlogov) ni omejitveni faktor 
učinkovitosti prenosa. Hitrost povezovanja bankomatov v omrežje tako znaša od 9600 do 
19200 bit/s, hitrost povezovanja POS terminalov pa od 2400 do 9600 bit/s. Za doseganje 
željenih lastnosti mora biti komunikacijsko omrežje pravilno načrtovano in uporabljena 
oprema pravilno izbrana ter v kritičnih točkah podvojena tako, da izpad dela omrežja in 
opreme ne povzroči zavračanje ali nedostopnost storitve podjetja (McGregor, 2001, str. 361). 
Avtorizacijski podsistem se deli na del za dostop POS terminalov in na del za dostop 
bankomatov do avtorizacijskega informacijskega sistema. Dostop bankomatov do 
avtorizacijskega dela informacijskega sistema je zaradi narave delovanja bankomatske mreže 
in manjšega števila bankomatov (napram številu POS terminalov) urejen tako, da so 
posamezni bankomati preko komunikacijske infrastrukture v stalni logični povezavi z 
avtorizacijskim računalnikom. Izbran tip komunikacijske infrastrukture je v tem primeru 
najeti vod, oziroma njegove komunikacijske izpeljanke v smislu integriranja podatkovnih 
povezav (FrameRelay omrežje, elastično omrežje in podobno). Pri sproženju zahtevka za 
transakcijo na bankomatu je tako povezava že vzpostavljena, formirajo in prenesejo se 
podatkovni paketi proti avtorizacijskemu delu informacijskega sistema in transakcija se izvrši, 
odgovor pa se pošlje po isti poti nazaj. 
 
Dostop POS terminalov do avtorizacijskega dela je urejen preko klicnih telefonskih linij z 
uporabo javnega telefonskega omrežja. POS terminal ob sproženju transakcije pokliče na 
vstopno točko procesnega centra, kjer se klic sprejme in zaključi telefonska povezava. 
Vstopno točko predstavljajo analogne ali digitalne telefonske linije priključene na 
komunikacijsko opremo, ki asinhroni podatkovni tok sprejme, iz prenašanih podatkov formira 
podatkovne pakete in jih pošlje proti avtorizacijskem delu informacijskega sistema, odgovore 
pa po isti poti nazaj proti terminalu. Število vstopnih točk je prilagojeno pričakovani najvišji 
količini prometa, ki se pojavi v določenem časovnem obdobju, tako da so vedno vsi 
prihajajoči klici sprejeti in poslani podatki preneseni. Shemo povezovanja POS terminalov 
prikazuje Slika 2. 
 
Slika 2: Dostop POS terminalov preko javne telefonske linije do procesnega centra 
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Vir: Interno gradivo podjetja Micropos d.o.o., 2005. 



4.2.2.2. Notranji komunikacijski sistem 
 
Notranji komunikacijski sistem skrbi za prenos podatkov v notranjem omrežju podjetja za 
procesiranje plačilnih kartic in je prilagojen temu načinu prenosa podatkov. Potrebne lastnosti 
notranjega omrežja so zanesljivost, odzivnost, razpoložljivost in prepustnost. Notranje 
omrežje med seboj povezuje različne informacijske vire podjetja z notranjimi uporabniki, ki 
so lahko delovne postaje zaposlenih, različni aplikativni strežniki, podatkovne baze, 
avtorizacijski strežniki in različna komunikacijska omrežja podjetja, kot so avtorizacijsko 
omrežje in omrežje za prenos podatkov iz obdelav. Glede na velike količine prenašanih 
podatkov med različnimi uporabniki omrežja mora biti notranje omrežje visoko prepustno, 
tako da je uporabljen tip komunikacijskega omrežja lokalno omrežje (LAN), ki povezuje 
uporabnike med seboj po načelu »vsak z vsakim« in omogoča visoke prenosne hitrosti od 
10Mbit/s do 1Gbit/s (Webb, Baqwell, 2000, str. 131). S primernim načrtovanjem omrežja se 
lahko zagotovi visoko razpoložljivost delovanja, z izborom opreme in povezav ter ustreznimi 
nastavitvami pa njegovo zanesljivost. Omrežje je sestavljeno iz dostopovnega dela, kjer se 
priključujejo delovne postaje uporabnikov in centralnega dela. V centralnem delu omrežja se 
izvaja povezovanje dostopovnega omrežja in strežniških naprav ter ostalih omrežij. 
Razpoložljivost delovanja je zagotovljena z uporabo podvajanja opreme v jedru omrežja in 
uporabo rezervnih obhodnih poti v primeru izpada primarnih povezav. Odzivnost omrežja je z 
uporabo sodobnih gradnikov omrežne infrastrukture lokalnega omrežja tako visoka, da je 
odzivnost praktično odvisna od odzivnosti sistemov vključenih v omrežje, to je od odzivnosti 
aplikativnih strežnikov in podatkovnih baz. Shemo povezovanja notranjega omrežja prikazuje 
Slika 3. 
 
Slika 3: Shema povezovanja notranjega omrežja 

 
Vir: Interno gradivo procesnega centra, 2005 in interno gradivo SKB banke d.d., 2005. 
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Sedaj ko sem naredil posnetek trenutnega (AS-IS) stanja lahko na podlagi teorije iz tretjega 
poglavja in zahtev mednarodnih organizacij pripravim model bodočega (TO-BE) stanja. 

5. PLAČILNI PROMET S PLAČILNIMI KARTICAMI: 
MODEL BODOČEGA SISTEMA IN ANALIZA 
POTREBNIH SPREMEMB 

 
V tem poglavju bom podrobno opisal bodoči model, saj je neprimerno bolj zahteven od 
trenutnega. Na podlagi posnetka stanja in zahtev mednarodnih organizacij bom prikazal 
kakšna bo avtorizacija po novem. Nadaljeval bom s prikazom potrebnih sprememb v 
informacijskem sistemu procesnega centra. Poglavje bom zaključil s prikazom potrebnih 
korakov v fazi inicializacije EMV projekta, ki vodijo do modela bodočega stanja. 
 

5.1. Bodoči potek plačila s plačilno kartico na prodajnem mestu 
 
V Sliki 4 na strani 40 opisujem spremenjen proces online avtorizacije, kot bo veljal ob uvedbi 
EMV standarda v Sloveniji. Ker želim prikazati le ključne spremembe, je model procesa 
poenostavljen in ne upošteva vseh možnih scenarijev dogodkov. 
 
Kot je razvidno iz diagrama, se je postopek avtorizacije popolnoma spremenil. Standard 
predvideva, da kartice ne bomo izpustili več iz rok, vendar se bo še vedno, vsaj na začetku 
dogajalo, da bomo po »stari« navadi kartico podali trgovcu. V kolikor bo le-ta pozabil, da 
kartica vsebuje čip in potegnil kartico čez čitalec magnetnih zapisov, bo POS najprej preveril 
ali kartica vsebuje čip. V kolikor bo odgovor pritrdilen, bo transakcija prekinjena, saj POS ne 
bo dovolil nadaljevanja transakcije, dokler se kartica ne vnese v čitalec čip kartic. Takoj ko 
smo vnesli kartico v čitalec čip kartic se vzpostavi komunikacija med POS-om in kartico, ki 
poteka ves čas do odvzema kartice iz POS-a. 
 
Potrebno je vedeti, da imajo določeni podatki na čipu kartice status read-only (samo beri) in 
se jih ne da spreminjati. Nemogoče je narediti popolno kopijo kartice (izven tovarne), saj vsak 
čip vsebuje »skrivne« podatke, ki drugim niso dosegljivi. V primeru, da so podatki 
prekopirani na drugo kartico in tam spremenjeni, se to z lahkoto ugotovi (je nemogoče 
prikriti). V primeru online transakcije bo kartica preverila, da je avtorizacijski računalnik v 
banki »pravi« in prav tako avtorizacijski računalnik preveri, da je kartica »prava«. Za vsako 
transakcijo se generira zašifriran certifikat, ki jamči, da je kartica bila prisotna in da se je 
transakcija dejansko zgodila. 
 
Po vnosu kartice POS najprej pošlje kartici takoimenovani ATR (Answer to Reset) signal, ki 
pripravi kartico do tega da se predstavi. Nato POS pregleda kartico, da bi našel program 
(funkcijo kartice: debit, kredit,...), ki ga lahko izvaja. Nato so vsi podatki izbranega programa 
preneseni iz kartice v POS. POS preveri, da podatki na kartici niso bili spremenjeni od dneva 



izdelave kartice v tovarni. Če podatki niso bili spremenjeni uporabnik/trgovec lahko vnese 
znesek nakupa. V kolikor kartica podpira je potrebno vnesti PIN. Nato se POS in kartica 
skupaj odločita ali bosta transakcijo zavrnila, izvedla offline oz. online avtorizacijo. 
 
Slika 4: Diagram poteka avtorizacije po uvedbi EMV standarda
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Online avtorizacija: 
 

1. POS pošlje kartici avtorizacijski zahtevek v katerem je datum in znesek transakcije, 
ter naključno število.  

2. Kartica s pomočjo DES ključa zašifrira omenjene podatke in jih vrne POS-u. 
3. POS pošlje originalne in zašifrirane podatke procesnemu centru, ta pa naprej 

ustreznemu izdajatelju. 
4. Izdajateljev računalnik poskuša ponoviti postopek DES šifriranja, ki ga je izvedla 

kartica. 
5. V kolikor je postopek ponovitve neuspešen (npr.: različni DES ključi), računalnik 

tvori zavrnitveni certifikat. 
a. Zašifriran zavrnitveni certifikat se pošlje POS-u. 
b. POS shrani zavrnitveni certifikat v svoj spomin. 
c. Izpiše se potrdilo o neuspešno opravljeni transakciji. 
d. POS ugasne kartico, ki se lahko izvleče iz čitalca. 

6. V kolikor je postopek ponovitve uspešen, potem izdajateljev računalnik ve, da je 
kartica in s tem uporabnik »pravi«. A tudi kartica mora »vedeti«, da je računalnik 
pravi. 

7. Zato le-ta ponovno zašifrira originalne podatke in jih pošlje POS-u nazaj. 
8. POS pošlje zašifrirane podatke kartici. 
9. Kartica poskuša ponoviti postopek DES šifriranja, ki ga je izvedel računalnik. 

a. V kolikor je dešifriranje uspešno, potem kartica ve, da je računalnik »pravi«. 
b. Transakcija je lahko zaključena, zato kartica tvori transakcijski certifikat, ki ga 

pošlje POSu v hrambo. 
c. V kolikor pa dešifriranje ni bilo uspešno, bo kartica predvidevala, da 

računalnik ni »pravi. 
d. V takem primeru je potrebno transakcijo stornirati. Takrat kartica pošlje POS-u 

v hrambo zavrnitveni certifikat. 
e. Ker je potrebno o neuspeli transakciji obvestiti tudi izdajateljev računalnik 

POS omenjeni certifikat pošlje tudi njemu. 
10. Izpiše se potrdilo o uspešno opravljeni transakciji. 
11. POS ugasne kartico, ki se lahko izveče iz čitalca. 

 
Kaj bi pomenilo za procesni center v kolikor ne bi bil sposoben zagotoviti gornjega standarda 
bom opisal v naslednjem podpoglavju. 
 

5.2. Zahteve mednarodnih organizacij po uvedbi novih 
standardov 

  
Zaradi opisanih zahtev se izdajatelji plačilnih kartic pripravljajo na zahtevane spremembe, kar 
je potrebno uvesti s sodelovanjem posameznih procesnih centrov. Podjetje za procesiranje 
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plačilnih kartic se kot procesni center mora prilagoditi zahtevam svojih uporabnikov-
izdajateljev plačilnih kartic in omogočiti izvajanje novih funkcionalnosti. Ker avtorizacijski 
protokol, ki ga podjetje trenutno uporablja ne omogoča dodajanje novih funkcionalnosti, ki bi 
bile primerne za uvedbo dodatnih rešitev je potrebno izvesti postopek prenove informacijske 
infrastrukture. Skozi izvedbo korakov postopka prenove se pričakuje izbor in pridobitev 
ustrezne rešitve. Po opravljenemu postopku prenove bo podjetju tako omogočeno zahtevano 
procesiranje na novih osnovah, ki bodo omogočale nadaljnje funkcionalne širitve v smislu 
zahtev uporabnikov in mednarodnih kartičnih združenj. Projekt prenove informacijskega 
sistema kot posledica zahtev mednarodnih kartičnih združenj je zelo obsežen in vsebuje 
različne podsklope za katere je potrebno izvesti posamezne postopke prenove. 
 
Kot smo ugotovili že v poglavju 2.3. (stran 12) je bil prejšnji sistem preveč problematičen in 
odprt, kar so izkoristili nepridipravi in sistem obrnili v svojo korist. V tem času se je vsaj v 
Sloveniji stopnja pokritosti s telekomunikacijami toliko povečala, predvsem pa pocenila, da 
so banke že od leta 2000 začele slediti najbolj osnovnim zahtevkom EMV-ja. 
 
Prehod iz obstoječih informacijskih sistemov proti sodobni informacijski infrastrukturi je 
potrebno izpeljati mehko, korakoma, tako da se zadrži večino dobrih, že preizkušenih 
lastnosti obstoječih informacijskih sistemov in hkrati z uvedbo sodobnih rešitev preseže 
njihove omejitve. Prehod in vpeljava sodobne informacijske infrastrukture morata biti strogo 
načrtovana in nadzorovana in morata poleg tehničnim in tehnološkim potrebam in možnostim 
v celoti zadostiti poslovnim potrebam, oziroma morata izhajati iz njih ter biti skladna s 
finančnim zmožnostim podjetja. V primeru neskladja s katerimkoli izmed navedenih 
dejavnikov je potrebno celoten postopek načrtovanja prehoda ponoviti in doseči največjo 
možno mero usklajenosti pred samo izvedbo. 
 
Sedaj ko vemo kako bo izgledala avtorizacija plačila v novem okolju je potrebno samo še 
izvesti potrebne spremembe v informacijskem sistemu procesnega centra. 
 

5.3. Potrebne spremembe v informacijskem sistemu procesnega 
centra 

 
5.3.1. Tehnološke spremembe  
 
Nakup programske opreme 
 
S prehodom na EMV nastanejo ogromni stroški, saj je kot prvo potrebno zamenjati oz. 
ustrezno nadgraditi skoraj vso programsko opremo. Na srečo izdaja EMV določene smernice 
glede razvoja plačilnih sistemov v prihodnjosti (elektronske denarnice, plačila preko GSM-a, 
itd.), tako da se v bankah in procesnih centrih lahko odločijo glede nadaljnega razvoja 
programske opreme. Na podlagi teh znanj se lahko pripravi osnutek zamenjave strojne 
opreme. Ker je današnji PC računalnik skoraj tako hiter kot mainframe iz leta 1994 je na voljo 
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večje število ponudnikov. Toda ker je potrebno zagotoviti delovanje 24/7/365 (24 ur na dan, 7 
dni v tednu in 365 dni v letu) pomeni, da je potrebno zagotoviti redundančnost opreme. Ker se 
med procesnimi centri v glavnem uporablja IP povezava, se ne sme zanemariti varnostnega 
dejstva in je potrebno okrepiti varovanje omrežja, da ne pride do kraj številk kartic. Med tem 
časom je Evropska Centralna banka izdala zahtevo, da morajo vsi procesni centri imeti 
rezervno lokacijo za primer potresov in drugih naravnih nesreč, ki naj bi bila oddaljena vsaj 
100 km od primarne lokacije. To pomeni, da morata nepretrgoma delovati 2 centra, saj v 
primeru izpada enega, drugi skoraj takoj (maximalno 1 minuta) prevzame vse operacije nase. 
Kar nenazadnje pomeni, da je potrebno zaposliti nove uslužbence, kar je na dolgi rok še 
največji strošek. 
 
Nakup strojne opreme 
 
Tako so se najprej Offline limiti postopoma zmanjševali, kar je povzročilo povečanje vstopne 
točke (število modemov) v procesnem centru. Povečano število klicev pomeni, da je potrebno 
povečati prepustnost avtorizacijskih računalnikov, nemalokrat je bilo potrebno zamenjati tudi 
programsko opremo. Ker gre za zaprti tip informacijskega sistema je treba vedeti, da je to 
namenski software, ki je pisan »na kožo« posameznemu procesnemu centru in njegovi strojni 
opremi. Kar lahko v nekaterih primerih pomeni, da se določenih funkcionalnosti morda ne da 
izvesti dokler proizvajalec opreme teh funkcionalnosti ne podpre. Poleg možne funkcionalne 
zaprtosti, vezanost na ozek krog proizvajalcev in dobaviteljev pomeni manjšo izbiro in 
posledično višjo ceno opreme in storitev. Vse opisano v precejšnji meri povečuje stroške 
delovanja in vzdrževanja informacijskega sistema in oteži uvajanje novih storitev. Po drugi 
strani pa je zaprtost sistema v smislu povezovanj z zunanjimi uporabniki varnostna prednost 
sistema, saj je vsaj otežen, če že ne onemogočen dostop do podatkov v informacijskem 
sistemu. Leta 1994 je bila v slovenskih procesnih centrih v glavnem IBMova strojna oprema z 
operacijskim sistemom AIX. Vendar so bile to bolj ad-hoc rešitve, ki so gasile trenutne 
težave, ki so nastale zaradi spremembe enega parametra v sistemu. 
 
Nakup čip kartic 
 
V vmesnem obdobju morajo banke pripraviti še čip kartice. EMV standard predpisuje samo 
osnovne značilnosti (velikost, obliko, lokacijo čipa). Kot na vseh drugih področjih je tudi 
tukaj izbira ogromna. Tako se mora banka že vnaprej odločiti katero funkcionalnost bo z leti 
dodajala, saj je procesorska moč in spomin na kartici omejen in se ga ne da naknadno 
razširjati, kot na PC-jih. Cena kartic ni tako zanemarljiv strošek, še posebej če vemo, da čip 
kartice ne bodo veljale samo leto dni, kot današnje magnetne. Programsko opremo na kartici 
je mogoče nadgraditi na daljavo na kateremkoli POS terminalu, ki podpira EMV. 
 
Nakup POS terminalov 
 
To so spremembe, ki jih je potrebno opraviti v ozadju. Na področju POS terminalov je 
potrebno najprej izbrati proizvajalce, ki imajo certifikata Stopnja 1 in Stopnja 2. Ker se je 
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standard razvijal je priporočljivo, da se odločijo za proizvajalca, ki ima standard tako za 
verzijo 3.1.1., kot tudi za verzijo 4.1., saj s tem pokažejo svojo pripadnost, da bodo sledili 
spremembam standardov tudi v prihodnost. Tako se bosta lahko banka, kot tudi procesni 
center, ki mora odobriti uporabo, izognila marsikateremu strošku. Običajno se pripravi javni 
razpis na katerega se javijo slovenski zastopniki proizvajalcev. V javnem razpisu se razpišejo 
tudi zahtevki za aplikacijo, ki mora biti na koncu prav tako potrjena s strani EMV-ja. Na tem 
mestu bi opozoril na dejstvo, da vsako spreminjanje aplikacije v POS terminalu po izdanem 
certifikatu s strani EMV-ja ni dovoljeno, razen v kolikor ne gre za spremembo kakšnega 
parametra (recimo da se bo spremenila napetost na čip kartici). Vsako spreminjanje 
funkcionalnosti aplikacije pomeni ponovno certificiranje s strani EMV-ja, s čimer so povezani 
visoki stroški.  
 
Ni izključena možnost, da se banka zaradi varnosti svojega delovanja, odloči za 2 proizvajalca 
(če bi slučajno eno izbrano podjetje propadlo, prenehalo delovati, itd.). Ker trgovci 
potrebujejo pri svojem delu različne rešitve (fiksni ali mobilni POS terminali) je lahko paleta 
izbranih proizvodov zelo široka. To pomeni, da je potrebno istočasno vzporedno testirati 
aplikacije za POS terminale obeh proizvajalcev.  
 
5.3.2. Organizacijske spremembe  
 
Usposabljanje kadrov 
 
Da bi procesni center, kakor tudi banke izdajateljice, za katere procesni center opravlja 
transakcije, lahko zadostil zahtevam EMV standardov, je bilo potrebno ustanoviti skupino 
strokovnjakov iz različnih, predvsem IT področij, ki so na podlagi preučitve standarda 
pripravile temeljna izhodišča za prenovo procesov. Ker je standard pisan zelo tehnično, ga še 
dandanes resnično razume majhno število strokovnjakov. Zato je bilo potrebno omenjene 
strokovnjake najprej temeljito izobraziti, saj je potrebno spremeniti skoraj vse procese, ki so 
povezani s plačilnimi karticami. 
 
Ocena investicije 
 
Ocena investicije je bistvenega pomena za izvedbo projekta prenove informacijskega sistema. 
Ocena mora biti realna, se čim bolj približati potrebnemu obsegu financiranja za izvedbo 
projekta. Odstopanja od ocene investicije so pri izvedbi nezaželjena, saj vnašajo motnjo ne 
glede na to v katero smer potekajo. Če je ocena prenizka je ogrožena izvedba projekta saj z 
izbranim načinom financiranja ne bo možno zagotoviti vseh potrebnih sredstev, če pa je 
previsoka se glede na izbran način financiranja projekta izvedba po nepotrebnem podraži. Da 
se zagotovi čim bolj realno oceno je potrebno čim bolj točno določiti obseg potrebnih del in 
potrebne opreme, obseg izobraževanja in dodatna dela in storitve, ki bodo potrebna v 
življenjskem ciklu predlagane rešitve. Nato je glede na predviden obseg del, opreme, 
izobraževanje in dodatnih del potrebno zagotoviti pravilno oceno stroškov, ki jih bodo 
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povzročili. Investicijo v potrebno opremo in storitve je vedno potrebno ocenjevati v časovnem 
okviru življenjske dobe posameznega projekta. Ocena investicije se tako razdeli na del, ki 
obravnava obseg potrebnih investicij za vzpostavitev delovanja in na del, ki bo potreben v 
življenjskem ciklu obravnavane rešitve. 
 
Za vzpostavitveni del je ocenjen obseg investicije za izbrano prenovo komunikacijske opreme 
sledeč: 

• Nabava strojne opreme obsega nabavo potrebne strojne opreme in znaša glede na 
prejete ponudbe ponudnikov opreme 7.400.000 SIT. 

• Vzpostavitev okolja za namestitev strojne opreme. Za namestitev izbrane opreme je 
potrebno zagotoviti dodatno komunikacijsko vgradno omaro, električne priključke, 
varovanje in hlajenje prostora. Ocena investicije znaša: vgradna omara 500.000 SIT, 
električni priključki 100.000 SIT, oprema za dodatno hlajenje prostora 200.000 SIT. 
Sistem za varovanje prostora je že vzpostavljen in ne zahteva dodatnih investicij. 

• Nabava programske opreme za podporo delovanja strojne komunikacijske opreme je 
glede na prejete ponudbe ocenjena na 3.765.000 SIT. Stroški namestitve in 
prilagoditve delovanja so vključeni v ceno programske opreme. 

• Najem storitev. Za potrebe vhodnih digitalnih telekomunikacijskih linij je potrebno le 
te pridobiti pri ponudniku storitev telekomunikacijskih storitev. Ocena vzpostavitve 
vhodnih linij znaša 2.500.000 SIT. 

• Stroški dela se ne povečajo, ker bodo dela opravljena v okviru obstoječih delovnih 
mest, oziroma se stroškov zunanjih izvajalcev ne pričakuje. 

 
V teku življenjskega cikla prenovljenega komunikacijskega sistema se pričakuje naslednje 
stroške delovanja: 

• Amortizacija. Za komunikacijsko opremo, ki se z uporabo ne izrablja je izbran tip 
amortizacije časovna amortizacija. Ker je komunikacijska oprema del infrastrukturne 
opreme, se za amortizacijsko dobo določi obdobje 5 let v katerih se pričakuje 
tehnološko zastaranje opreme. 

• Stroški podpornih sistemov, ki skrbijo za nemoteno delovanje opreme in so stroški 
napajanja, ohlajevanja, razsvetljave, varovanja znašajo 300.000 SIT letno. 

• Stroški vzdrževanja so določeni z vzdrževalno pogodbo, kjer pogodbeni vzdrževalec 
za vse morebitne posega odprave napak, nadgradnje sistemov in zamenjave okvarjene 
opreme obračunava vzdrževalnino v višini 20% nabavne vrednosti opreme letno in 
znašajo 2.233.000 SIT. 

• Stroški dela dodatno zaposlenih ne bodo nastali, saj ne bo potrebno dodatnega 
zaposlovanja. 

 
Izbor načina financiranja 
 
Obseg investicije služi kot podlaga za izbor načina financiranja projekta prenove 
komunikacijskega sistema za podporo POS terminalov. V večini primerov sta možna dva 
načina financiranja in sicer nakup opreme in najem opreme. Izbor ustreznega načina 
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financiranja je odvisen od strategije podjetja, razpoložljivosti finančnih virov in finančnega 
stanja podjetja. Običajno velja, da se podjetja odločajo za nakup opreme pri infrastrukturnih 
projektih, za opremo katere uporabnost se ocenjuje za daljšo od 4 let in za najem pri opremi 
kjer se pričakuje krajša uporabnost, do 3 let. Glede na izbrano finančno strategijo podjetja in 
razpoložljivost finančnih virov ter dejstvo, da je komunikacijska oprema infrastrukturna 
oprema se za del prenove informacijskega sistema, ki zajema komunikacijsko opremo izbere 
kot primeren način nakupa opreme. Iz tega izhaja da bo potrebno določiti amortizacijo 
osnovnih sredstev. Določena amortizacija je časovna amortizacija z amortizacijsko dobo 5 let. 
Amortizacijska stopnja je 20% letno. 
 
Pridobitev virov financiranja 
 
Ocenjen obseg investicije poda informacijo o potrebnih sredstvih za izvedbo. Ko je znano 
kakšen je izbrani način financiranja, je potrebno določiti še način pridobitve virov 
financiranja. Viri financiranja so lahko notranje financiranje iz lastnih sredstev in 
amortizacije, oziroma zunanje financiranje z najemom kratkoročnih ali dolgoročnih kreditov, 
lastniškim kapitalom, subvencijami in posebnimi oblikami financiranja. Za izvedbo projekta 
prenove komunikacijskega sistema se izbere zunanje financiranje z najemom kratkoročnega 
kredita. Podjetje ima dober finančni položaj, tako da bo pri izbrani banki doseglo ugodne 
pogoje najema kredita in ugodne obrestne mere. 
 
Analiza pridobitev prenove komunikacijskega sistema 
 
Zbrane ocene obsega investicije in ocenjenih stroškov prenove komunikacijskega sistema 
znašajo začetnih 14.465.000 SIT investicije in 2.533.000 SIT stroškov vsako nadaljne leto, 
brez obračunane amortizacije. Glede na to, da je izvedba prenove komunikacijskega sistema 
le eden izmed podsklopov prenove informacijskega sistema, ki je potrebna za zadostitev 
pogojev mednarodnih organizacij je predstavljene podatke potrebno ovrednotiti skupaj s 
finančnimi podatki preostalih podsklopov napram ocenjenim prihodkom. Glede na to, da bi 
izpeljava primera za preostale podsklope presegla obseg in namen dela, na tem mestu ni 
možno izvesti podatkov o donosnosti in ekonomski upravičenosti danega projekta prenove 
komunikacijskega sistema. Kljub temu pa se lahko oblikuje naslednja ugotovitev: prenova 
informacijskega sistema, ki je potrebna, da se zagotovi infrastrukturo za zahtevane varnostne 
izboljšave mednarodnih kartičnih združenj in njihovih uporabnikov, ne prinaša dodatnih 
prihodkov podjetju za procesiranje plačilnih kartic in kot taka verjetno ni ekonomsko 
upravičena gledano strogo iz finančnega vidika. Vendar je ob tem potrebno poudariti, da bo 
podjetje za procesiranje plačilnih kartic z izvedbo projekta prenove obdržalo svojo 
konkurenčnost na tržišču predvsem napram svojim velikim uporabnikom, izdajateljem 
plačilnih kartic in s tem zagotovilo svoj nadaljnji razvoj in obstoj. V nasprotnem primeru, da 
se prenova v smislu izpolnjevanja zahtev ne izvede, bi podjetje verjetno sčasoma izgubilo 
svoje uporabnike, izdajatelje plačilnih kartic in s tem tudi uporabnike na strani trgovcev in 
fizičnih oseb ter tako izgubilo svoj namen in smisel in v končni fazi propadlo. 
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6. ZAKLJUČEK 
 
Razvoj področja plačilnih kartic doživlja skokovito rast v zadnjih letih, oziroma desetletju. V 
tem času je uporaba plačilnih kartic spremenila način plačevanja storitev in blaga in 
omogočila razmah brezgotovinskega poslovanja. Velik del zaslug za tako stanje nosi tudi 
intenzivna uporaba in uveljavitev informacijskih sistemov v bančnem okolju, saj prinaša 
številne prednosti na področju poslovanja udeleženih subjektov. Področje procesiranja 
plačilnih kartic je zelo specifično, prag vstopa je povezan z velikimi vstopnimi stroški v 
tehnologijo in znanje z različnih področij, ter nenazadnje poslovnih povezav z ostalimi 
subjekti poslovanja. Elektronsko poslovanje omogoča visoko varnost, dostopnost storitve 
kadarkoli in kjerkoli, ter znižuje stroške poslovanja. Vloga razvoja informacijskih sistemov 
pri tem je izrazito visoka in pomembna, zato je izrednega pomena pravilen pristop pri uvedbi 
in nenazadnje pri prenovi informacijskih sistemov, ki zaradi intenzivnega razvoja postaja 
stalen proces. Izvedba prenove informacijskega sistema ali njegovega dela lahko podjetju 
prinese konkurenčno prednost in nadaljnji razvojni cikel, v primeru neuspešne izvedbe pa 
stagnacijo in propad. 
 
Diplomsko delo prikazuje področje poslovanja in procesiranja plačilnih kartic in se 
osredotoča na prenovo informacijske infrastrukture v podjetju za procesiranje plačilnih kartic, 
ki jo je potrebno izvesti zaradi uvedbe novih mednarodnih standardov na trgu plačilnih kartic. 
Namen diplomskega dela je bil dvojen: spoznati se s spremenjenimi standardi plačilnega 
prometa s plačilnimi karticami, in spoznati se z metodologijo prenove poslovnega 
procesa in informatizacije poslovanja na konkretnem primeru. 
 
Zastavljeni cilji diplomskega dela so bili: 

• analizirati razmere na trgu plačilnih kartic, ki so privedle do novih standardov za 
plačilne kartice, t.i. čip kartico 

• preučiti korake, ki jih mora podjetje prehoditi pri prenovi poslovnih procesov,  
• na konkretnem primeru procesnega centra določiti način in postopke prenove 

poslovnega procesa, ter definirati obseg širitve in nadgradnje infrastrukture 
informacijskega sistema v skladu s finančnimi zmožnostmi podjetja.  

 
V drugem poglavju sem analiziral trenutno stanje na trgu plačilnih kartic in opisal njihove 
globalne ponudnike. Tako predstavim, da razvoj plačilnih kartic poteka od leta 1949, ko se je 
razvila ideja za DinersClub v Ameriki. Ostali ponudniki so se pojavili nekaj let kasneje, 
vendar ker so bile prve plačilne kartice namenjene bolj elitnim članom (direktorjem in 
bogatim posameznikom) tehnologija ni bila tako pomembna. S širitvijo svojega delovanja tudi 
na druge kontinente, pa je postalo jasno, da je potrebno uvesti neke standarde, ki bodo 
omogočali izmenjavo podatkov o članu in njegove finančnemu stanju v elektronski obliki. 
Ravno zaradi počasnega razvoja plačilnih kartic in nesledenja modernim tehnologijam je 
omogočilo kriminalnim združbam, da so ponarejali (kopirali) kartice in z njimi praznili 
račune nič hudega slutečim članom. Ker mi kljub naporom ni uspelo pridobiti podatkov o 
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povzročeni škodi na globalni ravni, sem prikazal podatke za Anglijo, ki je na drugem mestu v 
Evropi po porabljenih sredstvih. Te številke naj bi bile tudi povod, da so se globalni 
ponudniki plačilnih kartic odločili pripraviti standard, ki bo odpravil pomanjkljivosti starega 
in omogočal postopno nadgradnjo, ki bo sledila razvoju informacijske tehnologije. Zato so 
ustanovili novo podjetje EMVco llc, katerega naloga je stalen razvoj standarda in pomoč 
bankam pri implementaciji tega standarda. Na srečo Slovenija, kljub velikemu številu članov 
in izdanih kartic nima velikega števila zlorab, a ga mora zaradi navodil lastnikov licenc 
plačilnih kartic, kljub temu uvesti.  S tem sem dosegel svoj prvi cilj analizirati razmere na trgu 
plačilnih kartic, ki so privedle do novih standardov za plačilne kartice, t.i. čip kartico. 
 
Ker je uvedba tega standarda predvsem tehnološke narave, sem se v tretjem poglavju seznanil 
s teoretičnimi osnovami in najpogosteje uporabljenimi metodologijami, ki se uporabljajo pri 
prenovah informacijskih sistemov. V nadaljevanju sem predstavil postopek prenove, ki smo 
ga uporabili v projektu s procesnim centrom. Ker nismo potrebovali vseh faz prenove 
informacijskega sistema, saj so zahteve prišle od zunaj in so bile vnaprej znane, smo si jih 
prilagodili. Skozi ves projekt prenove informacijskih sistemov je potrebno upoštevati in 
načrtovati vplive prenove sistema na finančno funkcijo in vplive finančne funkcije na projekt 
prenove. Pravilno načrtovan obseg predvidene investicije, ki obsega točne podatke o 
predvidenem obsegu financiranja in časovni porazdelitvi stroškov je bistvenega pomena za 
izvedbo projekta. Tako sem zadostil svojemu drugemu cilju, preučitvi korakov, ki jih mora 
podjetje prehoditi pri prenovi poslovnih procesov. 
 
V četrtem poglavju sem prikazal model sedanjega sistema. Ker procesni center lahko izvaja 
za svoje stranke različne tipe transakcij, sem se odločil prikazati potek online avtorizacije, saj 
jih je največ. Opišem celotni postopek online transakcije in ga prikažem z diagramom, za 
katerega sem uporabil tehniko procesnih diagramov poteka. Kljub temu, da ima tehnika kar 
nekaj pomanjkljivosti v primerjavi z novejšimi, sem jo izbral zaradi preprostosti in 
razumljivosti procesa. Nakar sem prikazal kakšna je trenutna tehnološka infrastruktura 
procesnega centra. Ker nudijo svoje storitve 24 ur na dan, 7 dni v tednu sem prikazal lastnosti 
informacijskega sistema, saj je potrebno zagotoviti ustrezno odzivnost, prepustnost, 
razpoložljivost in zanesljivost napram trgovcem. V glavnem je to odgovornost strojne in 
programske opreme, zato razložim zakaj je potrebno za te opracije uporabljati računalnike 
visokega razreda. Za uspešno opravljanje storitve procesiranje plačilnih kartic je poleg 
opisanega delovanja informacijskega sistema procesnega centra pomembno tudi povezovanje 
z drugimi subjekti v poslovnem procesu. Le ti so na primer drugi procesni centri, banke 
izdajateljice plačilnih kartic, mednarodna kartična združenja, trgovci, mreža bančnih 
avtomatov posameznih bank, ki imajo vsak svoj interes za povezovanje s procesnim centrom 
in obratno. Povezovanje s subjekti v poslovnem procesu se vrši preko komunikacijskega 
sistema, ki mora prav tako kot informacijski sistem izpolnjevati že opisane lastnosti 
odzivnosti, prepustnosti, razpoložljivosti, zanesljivosti in odprtosti. Ker je opravljanje storitev 
procesiranja plačilnih kartic v veliki meri storitev, ki se odvija v realnem času, predstavlja 
komunikacijski sistem podjetja vhodna vrata v sistem procesiranja, ki so nevidna v času 
nemotenega delovanja komunikacijskega sistema in zelo vidna v času nedelovanja sistema. 
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Ker je moj tretji cilj na konkretnem primeru procesnega centra določiti način in postopke 
prenove poslovnega procesa ter definirati obseg širitve in nadgradnje infrastrukture 
informacijskega sistema v skladu s finančnimi zmožnostmi podjetja, razdeljen med četrto in 
peto poglavje, sem v tem poglavju določil način in postopke prenove poslovnega procesa. 
 
V zadnjem petem poglavju pa prikažem kakšen bo nov, spremenjen proces online 
avtorizacije, kot bo veljal ob uvedbi EMV standarda v Sloveniji. Že na podlagi diagrama je 
vidna večja zahtevnost procesa. Podrobno opredeljujem postopek prenove komunikacijske 
opreme ter nakazujem pot kako izvesti opredeljene vhodne funkcionalnosti. Celostna 
obravnava prenove informacijskega sistema omogoča večjo verjetnost uspešnosti projekta, 
kar lahko podjetju za procesiranje plačilnih kartic omogoči nadaljnji razvoj in obstoj. Vsi 
izvedeni projekti prenove informacijskih sistemov seveda ne prinašajo neposrednih in 
takojšnjih pozitivnih učinkov na finančno poslovanje podjetja, zato se jih v praksi prevečkrat 
obravnava kot nepotreben strošek, vendar kot je razvidno iz danega primera prenove glede na 
zunanje zahteve prinašajo podjetju tisti razvojni priključek, ki mu bo v prihajajočih obdobjih 
omogočil nemoteno delovanje in razvoj. S tem sem definiral obseg širitve in nadgradnje 
infrastrukture informacijskega sistema v skladu s finančnimi zmožnostmi podjetja in tako 
dosegel še zadnji cilj dela.  
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