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Povzetek 
 
Vse večja odvisnost organizacij od informacijskih storitev spreminja tudi odnos do 
informacijske tehnologije. Povečan obseg informacij in raznovrstnost zahtev je mogoče 
obvladati le z bistveno izboljšanim upravljanjem storitev informacijske tehnologije (IT). Za 
učinkovito upravljanje storitev IT obstajajo številni standardi in ogrodja. Da si zagotovimo 
želeno raven storitev v informatiki, ki jo zahtevajo poslovni procesi, je najbolje uporabiti 
priporočila in izkušnje dobre prakse ITIL. ITIL zagotavlja ustrezno podporno okolje za 
nemoteno izvajanje in delovanje storitev organizacije. S tem namenom se v organizacijah 
ustanavljajo storitveni centri, ki delujejo kot enotne točke za komunikacijo med uporabniki in 
ponudniki storitev IT.  
 
V okviru magistrske naloge smo predlagali vzpostavitev storitvenega centra v organizaciji 3 
GEN d.o.o., ki se ukvarja s skrbništvom informacijskih sistemov. Predlog vzpostavitve 
temelji na priporočilih ogrodja ITIL V3 in Six Sigme. V nalogi smo na kratko predstavili 
bistvene značilnosti posameznih standardov, metodologij in ogrodij s področja upravljanja IT. 
Posebno pozornost smo namenili metodi izboljšanja kakovosti imenovani Six Sigma. Na 
podlagi izsledkov teoretičnega dela smo preučili možnost sinergije obeh pristopov. Glavna 
povezava med ITIL in Six Sigmo leži v nenehnem izboljševanju storitev. Medtem ko ITIL 
vzpostavlja standardizirane procese, Six Sigma izboljšuje kakovost z odpravljanjem napak. 
Oba pristopa predstavljata močno kombinacijo za nenehno izboljšanje storitev IT. 
 
V praktičnem delu smo na osnovi opazovanja in intervjujev, ki zajemajo poslovne procese, 
ljudi in tehnologijo, ocenili trenutno stanje organizacije. Na podlagi razkoraka med trenutnim 
in željenim stanjem smo določili prioritete za realizacijo postavljenega cilja. Pri tem smo se 
osredotočili na operativne naloge, katerih cilj je zagotoviti normalno delovanje uporabnikovih 
storitev. Za dosego takšnega stanja smo predlagali prenovo oziroma vzpostavitev štirih 
ključnih procesov, ki se izvajajo v storitvenem centru. Za vsak proces posebej smo določili 
tudi metrike, na podlagi katerih lahko spremljamo napredek pri uvajanju in/ali izboljševanju 
že obstoječih procesov. 
 
Ključne besede: 
 
Upravljanje storitev IT, ITIL, Six Sigma, storitveni center, BPMN 
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Abstract 
 
Title: Proposal to establish a service desk based on the ITIL V3 Framework and Six Sigma 
 
The increasing dependence of organizations on information services has been changing their 
attitude towards the information technology. Increased volume of information and diversity of 
requirements can be mastered only with significantly improved management of information 
technology (hereinafter IT). For achieving an effective management of IT services, there are 
many standards and frameworks. In order to achieve the desired level of services in 
information required by business processes, it is best to use the recommendations and good 
practice of ITIL. ITIL provides an appropriate and supportive environment for the smooth 
implementation and operation of organization services. To this end, the organizations set up 
the so-called service desk which serves as unified point of communication between users and 
providers of IT services. 
 
In the present thesis there is a proposal of establishing a service center in the company 3 GEN 
d.o.o. that deals with administration and management of information systems. This proposal is 
based on the recommendations of ITIL V3 and Six Sigma frameworks. In this paper there is a 
brief presentation of the main features of individual standards, methodologies and frameworks 
in the field of IT management. A special attention is given to the quality improving method 
denominated Six Sigma. Based on the results of theoretical work, the possibility of synergies 
between the two approaches has been studied. The key link between ITIL and Six Sigma lies 
within a continual improvement of services. While ITIL establishes standardized processes, 
Six Sigma improves quality by eliminating errors. Both approaches represent a powerful 
combination of continuous improvement of IT services. 
 
The practical part has been conducted based on observations and interviews, covering 
business processes, people and technology, in order to assess the current status of the 
organization. Based on the gap between current and desired status, the priorities for the 
realization of the set goals have been determined. In doing so, the focus has been given to 
operational tasks whose aim is to guarantee the normal functioning of user services. To 
achieve such a situation, a renovation or respectively an establishment of four key processes 
carried out in the service desk has been proposed. For each process individually a metric has 
been identified that helps to track progress in introducing and / or improving of existing 
processes. 
 
Key words: 
 
IT service management, ITIL, Six Sigma, service desk, BPMN 
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1 Uvod  
 
Dandanes je ustrezna podprtost poslovnih procesov z informacijsko tehnologijo eden izmed 
ključnih pogojev za uspešnost organizacije na trgu. Ker pa je upravljanje storitev IT 
(informacijske tehnologije) čedalje bolj zahtevna naloga, so se v podporo upravljanju razvili 
tudi različni standardi, metodologije in pristopi. Med slednjimi se najpogosteje omenja prav 
ITIL (angl. Information Technology Infrastructure Library), ki izvira iz t.i. dobrih praks. ITIL 
predpisuje posamezne procese, ki omogočajo primerno podporno okolje za nemoteno 
izvajanje in delovanje storitev organizacije. Za zagotovitev normalnega delovanja storitev 
naročnika se osredotoča predvsem na operativne naloge. Z vidika uporabnika so le-te 
najpomembnejša dejavnost, ki njegovi storitvi daje neko vrednost, zato ni težko opravičiti 
stroške vzpostavitve storitvenega centra. Večina organizacij je že spoznala, da je to daleč 
najboljši pristop za ravnanje s storitvami IT [30]. 
 

1.1 Opredelitev problema 
 
Organizacija 3 GEN d.o.o., ki je na trgu sistemske in operativne podpore že od leta 1998, prav 
tako skuša svojim naročnikom zagotoviti kar se da nemoteno delo. Ker pa so z vidika 
poslovanja naročniki postali čedalje bolj zahtevni, informacijska okolja pa vse bolj 
kompleksna, se je izkazala potreba po izboljšanju podpornih dejavnosti, z uporabo dobrih 
praks upravljanja storitev IT. V ta namen se v magistrski nalogi podaja predlog vzpostavitve 
storitvenega centra na podlagi ogrodja ITIL V3 in Six Sigme. Izvedena rešitev, bi tako v 
organizacijo prinesla pričakovane koristi, kot npr.:  

• večje zadovoljstvo naročnikov in njihovih uporabnikov, 
• hitrejše in učinkovitejše reševanje zahtevkov, 
• večjo komunikacijo in več skupinskega dela,  
• boljše upravljanje infrastrukture in boljši nadzor, 
• povečanje konkurenčnosti na podlagi manjših stroškov in večje kakovosti storitev. 

 
Cilj magistrskega dela je ugotoviti, kakšno je trenutno stanje poslovnih procesov, ljudi in 
tehnologije v organizaciji 3 GEN d.o.o., seznaniti se z obstoječo problematiko področja 
zagotavljanja storitev IT ter na podlagi ugotovitve analize izdelati napotke oziroma 
priporočila za izboljšavo. 
 

1.2 Struktura magistrskega dela 
 
Magistrska naloga je logično razdeljena na dva sklopa. Prvi, teoretični del, obsega področje 
upravljanja storitev informacijske tehnologije. V poglavju tri so predstavljene bistvene 
značilnosti posameznih metodologij in standardov s področja upravljanja storitev IT. Poglavje 
pet se osredotoča na ogrodje ITIL. V poglavju šest se kaže glavni prispevek prvega dela, ki se 
nanaša na možnost dopolnitve ogrodja ITIL z uporabo kakovostih pristopov. Podana je 
razlaga metode Six Sigma ter način, kako se aplicira na ITIL. 
 
V drugem delu naloge je predstavljen predlog vzpostavitve storitvenega centra. V poglavju 
sedem so nazorno predstavljeni koraki, ki so potrebni pri uvajanju ITIL v organizacijo. V 
poglavju osem, ki predstavlja pretežni del praktičnega dela naloge, je podana slika trenutnega 
stanja poslovnih procesov v organizaciji skupaj s predlogom za njihovo izboljšavo. Procesi so 
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modelirani s pomočjo notacije BPMN1 (angl. Business Process Modeling Notation). Poglavje 
devet predstavlja zaključek magistrskega dela.  
  

                                                
1Za modeliranje (poslovnih) procesov obstaja veliko modeliranih pristopov, ki se razlikujejo po načinu 
predstavitve procesa (grafične/tekstovne), stopnji formalnosti, jasnosti, hitrosti učenja in namembnosti. BPMN 
predstavlja standard za modeliranje poslovnih procesov, ki je bil  objavljen meseca maja 2004. Razvit je bil z 
namenom, da se poenoti uporaba simbolov za prikaz posameznih aktivnosti, operacij, pogojev in ostalih 
značilnosti pri načrtovanju posameznih diagramov ter s tem omogoči splošno razumevanje vsem, ki se z 
modeliranjem ukvarjajo [34]. 
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2 Upravljanje storitev informacijske tehnologije 
 
Številne organizacije so v veliki meri že postale odvisne od storitev informacijske tehnologije 
zato potrebujejo tudi ustrezno upravljanje in podporo teh storitev. Upravljanje s storitvami 
lahko opredelimo kot niz specializiranih organizacijskih zmožnosti, ki strankam ali 
odjemalcem zagotavljajo neko vrednost v obliki storitev [30]. Pri tem je govora o procesih, 
metodah, funkcijah, vlogah in aktivnostih, ki omogočajo posamezne storitve. Upravljanje 
storitev informacijske tehnologije je torej več kot samo zagotavljanje le-teh. Med drugim se 
osredotoča tudi na opredelitev, upravljanje in zagotavljanje storitev IT z glavnim namenom 
podpreti poslovne cilje organizacije in potrebe strank. 
 
 
Upravljanje storitev IT je širok pojem, ki zajema načrtovanje, izvajanje, podporo in varnost 
storitev informacijske tehnologije. V nasprotju z tradicionalnim pristopom upravljanja 
tehnične infrastrukture, je upravljanje storitev IT k strankam usmerjena, procesno orientirana 
disciplina in predstavlja korak k upravljanju IT kot posla. Fleming in drugi ugotavljajo [37], 
da znaša upravljanje IT storitev nekje med 70-90 odstotki skupnih stroškov lastništva 
informacijske tehnologije, zato ne preseneča dejstvo, da je uporaba posameznih standardov, 
ogrodij in metodologij, ki omogočajo učinkovito upravljanje IT storitev, v porastu. Ob 
upoštevanju tega dejstva vse več organizacij ugotavlja, da je korak do poslovne prednosti 
ravno v uporabi ustreznih pristopov, ki v končni fazi omogočajo nenehne izboljšave v sami 
kakovosti izdelkov in storitev, ob hkratnem zmanjševanju stroškov.  
 
Obstaja veliko ogrodij, modelov ter standardov, ki organizacijam pomagajo načrtovati, 
razvijati in upravljati z informacijsko tehnologijo ter njenimi storitvami. Med njimi lahko 
izpostavimo [32]: 

• ITIL 
• CMMI2, 
• COBIT3,  
• ISO/IEC 200004, 
• ISO/IEC 270015 in ISO/IEC 17799, 
• PRINCE26, 
• PMBOK7, 
• eTOM8, 
• Six Sigma in druge.   

                                                
2CMMI (angl. Capability Maturity Model Integration) je metoda, ki je bila sprva namenjena ovrednotenju 
kakovosti procesa razvoja programske opreme, kasneje pa se je razvila v splošno uporabno metodo tudi za 
področje izboljšave poslovnih procesov [14].  
3COBIT (angl. Control Objectives for IT and Related Technology) opredeljuje okoli 300 ciljev upravljanja, ki 
zajemajo načrtovanje in organiziranje, pridobivanje in izvajanje, zagotavljanje in podporo ter spremljanje in 
ocenjevanje [37]. 
4ISO/IEC 20000 je prvi mednarodni standard s področja upravljanja storitve informacijske tehnologije. 
5ISO/IEC 27001 daje napotke, kako vzpostaviti, upravljati, vzdrževati in izboljševati sistem za upravljanje 
varovanja informacij oziroma  SUVI v organizaciji [4]. 
6PRINCE2 (angl. Projects in Controlled Environments) je metoda projektnega vodenja, ki jo je razvila OGC 
(angl. Office of Government Commerce).  
7PMBOK (angl. Project Management Body of Knowledge), ki jo je leta 1987 izdal Inštitut za upravljanje 
projektov (angl. Project Management Institute, PMI), vsebuje priporočila in navodila za upravljanje z vsemi 
vrstami projektov. 
8 eTOM (angl. enhanced Telecom Operations Map) je široko sprejet standard obvladovanja poslovnih procesov v 
telekomunikacijah, ki ga je razvil TM forum. 
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3 Ogrodja, standardi in metodologije upravljanja storitev IT 
 
Posamezna ogrodja, standardi in metodologije upravljanja storitev IT se uporabljajo predvsem 
za večanje učinkovitosti, vrednosti in nadzora nad naložbami organizacij v informatiko. 
Razloge za njihovo vpeljavo lahko upravičimo z zahtevo po boljšem upravljanju kakovosti in 
zanesljivosti informacijskih tehnologij in njihovih storitev v poslovnem svetu, kot odgovor na 
vedno večje zakonske in pogodbene zahteve ter kot potreba po optimizaciji stroškov z 
upoštevanjem standardiziranih pristopov, kjer je to mogoče [3]. 
 
V nadaljevanju si bomo pogledali osnovne lastnosti posameznih pristopov. Osnove Six Sigme 
in ITIL pa si bomo ogledali v ločenih poglavjih, saj bomo predvsem na tej osnovi gradili naš 
predlog. 
 

3.1 CMMI 
 
CMMI (angl. Capability Maturity Model Integration) je metoda, ki je bila sprva namenjena 
ovrednotenju kakovosti procesa razvoja programske opreme, kasneje pa se je razvila v 
splošno uporabno metodo tudi za področje izboljšave poslovnih procesov. Razvila se je leta 
1989 z razširitvijo modela CMM (angl. Capability Maturity Model) in predstavlja njegovo 
nadgradnjo. S tem naj bi se aktivnosti razvoja programske opreme uskladile z zahtevami 
poslovanja oziroma s poslovnimi procesi. 
 
CMMI je model za zagotavljanje kakovostnega razvoja programske opreme. Temelji na ideji, 
da za izboljšanje učinkovitosti razvoja programske opreme ni dovolj le uporaba novih 
tehnologij in orodij, temveč je treba poskrbeti predvsem za kakovosten, dobro definiran in 
nadziran proces razvoja. V okviru nivojske predstavitve modela je definiranih pet zrelostnih 
nivojev procesa, ki jih označimo s števili od ena do pet. Vsak nivo ustrezno definira 
karakteristike procesa, ki jih organizacija mora izpolnjevati, v kolikor želi doseči ta nivo 
zrelosti.  
 
Zrelostni nivoji so [14]: 

1. Začetna zrelost (angl. Initial) – proces razvoja je kaotičen, razvoj je neorganiziran in 
odvisen od posameznika. 

2. Ponavljajoča (angl. Repeatable) – obstajajo procesi za spremljavo razvoja, ki so 
nekoordinirani. 

3. Definirana (angl. Defined) – proces razvoja je dokumentiran in predpisan. Obstajajo 
priporočila oziroma organizacijski standardi ali predpisi, ki jih organizacija uporablja 
pri razvoju. 

4. Upravljana (angl. Managed) – obstajajo natančna merila uspešnosti procesa razvoja 
programske opreme in kakovosti končnega proizvoda. Prisoten je učinkovit sistem 
stalnega nadzora procesa in aktivnosti. 

5. Optimalna (angl. Optimizing) – na osnovi revizije učinkovitosti, se procesi načrtno 
izboljšujejo k želenemu nivoju kakovosti. 
 

3.2 COBIT 
 
COBIT (angl. Control Objectives for Information and Related Technology) je orodje za 
kontrolo in revizijo informacijske tehnologije. Nastal je leta 1996 pod okriljem mednarodnega 
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združenja za revizijo in kontrolo informacijskih sistemov ISACA (angl. Information System 
Audit and Control). Gre za procesno orientiran model, ki zajema vsa področja upravljanja 
informatike ter njenih storitev. Namenjen je širokemu krogu uporabnikov, saj upraviteljem 
pomaga uravnavati tveganja in nadzor nad njihovimi investicijami v informacijsko 
tehnologijo, medtem ko uporabnikom zagotavlja varnost in kontrolo storitev IT.  
 
Trenutna verzija COBIT 4.1 predstavlja ogrodje splošno uporabnih informacijsko 
tehnoloških, varnostnih in kontrolnih postopkov, ki služijo kot učinkovito orodje pri 
upravljanju informatike [16]. Ogrodje COBIT temelji na načelu, ki je predstavljen na sliki 1. 
 
 

 
Slika 1. Osnovno ogrodje COBIT 

 
Za uresničitev ciljev organizacije in za zagotovitev njenih poslovnih zahtev, potrebuje 
organizacija ustrezne informacije. V ta namen mora vlagati, upravljati in nadzorovati različne 
vire IT z uporabo strukturiranega sklopa procesov, da lahko zagotovi tiste storitve, ki te 
informacije omogočajo. Upravljanje in nadzorovanje informacij sta tako v središču okvira 
COBIT in pomagata zagotoviti usklajenost s poslovnimi zahtevami. Za izpolnitev teh 
poslovnih ciljev pa morajo biti informacije v skladu z nekaterimi kontrolnimi kriteriji, ki jih 
COBIT imenuje poslovne zahteve po informacijah. COBIT opredeljuje sedem različnih 
kriterijev za informacije, ki se med seboj prekrivajo [16]: 

• Uspešnost se nanaša na tiste informacije, ki so pomembne za poslovni proces, na 
njihovo pravočasno zagotovitev, pravilnost, skladnost in uporabnost. 

• Učinkovitost se nanaša na zagotavljanje informacij z optimalno uporabo virov. 
• Zaupnost se nanaša na varovanje občutljivih informacij pred nepooblaščenim 

razkritjem. 
• Celovitost se nanaša na pravilnost in popolnost informacij ter njihovo veljavnost v 

skladu s poslovno vrednostjo in pričakovanji. 
• Razpoložljivost se nanaša na informacije, ki morajo biti na razpolago, kadar se 

potrebujejo v poslovnih procesih zdaj in v prihodnosti. Prav tako zadeva varovanje 
potrebnih virov in sorodnih zmogljivosti. 

Poslovne 
zahteve 

Viri IT Informacije 
podjetja 

Procesi IT 

COBIT 

usmerjajo 
investicije v 

so uporabljeni v zagotovijo 

ki izpolnjujejo 
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• Skladnost obravnava uskladitev z zakoni, predpisi in pogodbenimi dogovori, ki veljajo 
za zadevni poslovni proces, tj. zunanje določena poslovna merila in notranja politika. 

• Zanesljivost je povezana z zagotavljanjem ustreznih informacij za vodstvo, da lahko 
upravlja podjetje in izvaja svoje odgovornosti glede zaupnosti in vodenja. 

 
Metodologija torej temelji na predpostavki, da procesi koristijo vire na način, da zagotovijo 
informacije, ki jih podjetja potrebujejo za dosego svojih ciljev. COBIT pod vire IT uvršča: 

• Aplikacije, ki so avtomatizirani uporabniški sistemi in ročni postopki za obdelavo 
informacij. 

• Informacije, ki so podatki v vseh oblikah, vhodni podatki, podatki v obdelavi in 
izhodni podatki informacijskih sistemov v kakršnikoli obliki, ki jih uporablja podjetje. 

• Infrastrukturo, ki zajema tehnologijo in zmogljivosti (tj. strojno opremo, operacijske 
sisteme, sisteme za upravljanje podatkovnih baz, omrežno povezovanje, multimedijske 
tehnologije in okolje, v katerem se nahajajo in ki jih podpira), ki omogočajo delovanje 
aplikacij. 

• Ljudi, kot osebje, ki je potrebno za načrtovanje, organizacijo, pridobivanje, 
vpeljevanje, izvajanje, podporo, spremljanje in vrednotenje informacijskih sistemov in 
storitev. Lahko so notranji, zunanji ali pogodbeni sodelavci. 

 
COBIT procesni model omogoča, da se aktivnosti in viri IT ustrezno upravljajo in nadzirajo 
na podlagi COBIT kontrolnih ciljev. Viri IT se torej upravljajo z ustreznimi procesi z 
namenom doseganja tistih ciljev, ki izpolnjujejo poslovne zahteve. Ti procesi so združeni v 
štiri področja : 

• planiranje in organizacija (angl. Planning and Organization, PO), 
• pridobitev in uvedba (angl. Aquisition and Implementation, AI), 
• postavitev in podpora (angl. Delivery and Support, DS), 
• spremljanje in nadzor (angl. Monitoring and Evaluation, ME). 

 
Celotno ogrodje COBIT je še podrobneje prikazano na sliki 2 in sicer kot procesni model 
štirih domen, ki vsebujejo 34 splošnih procesov za upravljanje virov IT, katerih namen je 
zagotoviti informacije, ki izpolnjujejo zahteve poslovanja in upravljanja. To je osnovno 
načelo ogrodja COBIT.  
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Slika 2. Podrobneje ogrodje COBIT 

 

3.3 ISO/IEC 20000 
 
ISO/IEC 20000 je prvi mednarodni standard za upravljanje IT storitev. Temelji na 
predhodnem britanskem standardu BS 15000 (angl. British Standard for Service 
Management) iz leta 2002 in je tudi njegov naslednik. ISO/IEC 20000 sestoji iz dveh delov 
[17]:  

• ISO/IEC 20000-1:2005 - Specifikacija, spodbuja sprejem celovitega procesnega 
pristopa učinkovitega izvajanja IT storitev tako, da le-te izpolnjujejo poslovne zahteve 
in zahteve uporabnikov.  

• ISO/IEC 20000-2:2005 - Pravila ravnanja, t.i. zbornik praks, ki predstavlja dobre 
prakse upravljanja storitev IT, ki so definirane v ISO/IEC 20000-1. Namenjen je tistim 
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ME2 Spremljanje in vrednotenje notranjih kontrol 
ME3 Zagotavljanje skladnosti z zunanjimi zahtevami 
ME4 Zagotavljanje upravljanja IT 

PO1 Opredelitev strateških načrtov za IT 
PO2 Opredelitev informacijske arhitekture 
PO3 Določitev tehnološke usmeritve 
PO4 Opredelitev procesov in razmerja do IT 
PO5 Upravljanje investicij v IT 
PO6 Sporočanje ciljev in usmeritve vodstva 
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PO9 Ocenjevanje in obvladovanje tveganj v IT 
PO10 Upravljanje projekta 
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AI1 Določitev avtomatizirane rešitve 
AI2 Nabava in vzdrževanje programov 
AI3 Nabava in vzdrževanje tehnološke infrastrukture 
AI4 Omogočanje delovanja in uporabe 
AI5 Zagotovitev virov IT 
AI6 Upravljanje sprememb 
AI7 Namestitev in potrditev rešitve in spremembe 
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organizacijam, ki bi želele imeti certifikacijsko presojo9 standarda oziroma kot pomoč 
pri pripravi. 

 
ISO/IEC 20000 predstavlja formalni univerzalni standard organizacij, ki želijo imeti 
upravljanje storitev IT pregledano in certificirano. V kolikor pa želimo standard vpeljati in 
vzdrževati, potrebujemo ogrodje ITIL kot vir znanja, ki izpolnitev zahtev standarda omogoča. 
Razlika med obema se kaže le v namenu, ki mu služita. ITIL namreč predstavlja dobre prakse, 
ki ob osvojitvi pomagajo organizacijam pri doseganju kakovosti upravljanja storitev v smeri, 
kot to zahteva standard ISO 20000, medtem ko ISO definira standarde, h katerim naj bi 
upravljavski procesi stremeli in po drugi strani predstavlja objektiven preizkus, na kakšen 
način in v kolikšni meri je neka organizacija osvojila najboljše prakse [24]. 
 
Povezavo med opisanim najbolje ponazarja slika 3. 

 
Slika 3. Povezava med standardom ISO/IEC 20000 in ITIL  

 
Ostale razlike in podobnosti med ITIL in ISO 20000 so povzete v tabeli 1 [24]: 
 

ISO/IEC 20000 ITIL v3 
Standard in navodila  Najboljša oz. dobra praksa  
Certifikacija ponudnikov storitev/organizacij  Kvalifikacijska shema za posameznike  
Določene zahteve na visokem nivoju za procese 
in upravljalske sisteme  

Podrobna priporočila za izvajanje in 
implementacijo najboljših praks, njihovi 
opisi  

                                                
9
Kot odgovor na potrebe in zahteve industrije je Forum za področje upravljanja storitev IT (angl. IT Service 

Management Forum – itSMF) leta 2003 pripravil shemo za registracijo akreditiranih certifikacijskih organov, ki 
so izvajali presoje v skladu z britanskim standardom BS 15000-1. Danes certifikacijski organi v okviru te sheme 
presojajo po mednarodnem standardu ISO/IEC 20000-1. 
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postopki 
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1. del – Specifikacija 
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ravnanja iz prvega dela 
standarda  

Napotki 
strokovnjakov 
(najboljša  praksa) 
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Neodvisna organizacijska struktura z malim 
številom opisanih obveznih vlog  

Definira veliko funkcij, vlog na procesih 
ter njihove odgovornosti  

16 procesov, brez funkcij (funkcionalnih enot), 
brez posebnega omenjanja življenjskega cikla 

26 procesov in 4 funkcije, dokumentirani 
znotraj petih faz življenjskega cikla 

Zahtevan nabor/seznam določenih dokumentov  Opisi ključne dokumentacije 
Tabela 1. Podobnosti in razlike standarda ISO/IEC 20000 in zbirke dobrih praks ITIL 

 
Standard ISO/IEC 20000 je stalno na seznamu najbolje prodajanih standardov tako pri 
Mednarodni organizaciji za standardizacijo (ISO) kot pri številnih nacionalnih organih za 
standarde. V veliki meri lahko popularnost standarda, certifikacijskih presoj, izobraževanj in 
usposabljanj pripišemo medsebojni povezanosti standarda in zbirke ITIL. V bistvu sta prav 
ITIL in itSMF10 največ prispevala k dejstvu, da ima danes standard ISO/IEC 20000 celo večji 
trg kot včasih njegov predhodnik BS 15000 [7]. Popularnost standarda je sprožila tudi razvoj 
programov izobraževanja in usposabljanja za presojevalce, svetovalce in strokovnjake, ki jih 
aktivno pripravljajo organizacije povsod po svetu. Med najaktivnejšimi na tem področju so 
npr. EXIN (angl. Examination Institute for Information Science), ISEB (angl. Information 
Systems Examination Board), skupina APM (angl. APM Group - multinational management 
accreditation body), IRCA (angl. International Register of Certified Auditors) ter nekatere 
druge komercialne izobraževalne organizacije. 
 

3.4 ISO/IEC 17799 in ISO/IEC 27001 
 
ISO/IEC 17799 je mednarodni standard, ki temelji na BS 7799 (angleški standard za 
informacijsko varnost iz leta 1995, ki sestoji iz dveh delov: BS 7799-1 in BS 7799-2, prvi del 
se nanaša na informacijsko tehnologijo v smislu kodeksa upravljanja z informacijsko 
varnostjo, drugi del pa na sistem upravljanja varovanja informacij in daje poudarek 
implementaciji v praksi; v letu 2006 je izšel še BS 7799-3, ki se loteva področja upravljanja s 
tveganji, povezanimi z informacijsko varnostjo). V naslednjih letih se pričakuje tudi 
nadomestitev standarda ISO 17799 s prenovljenim in tudi preimenovanim standardom ISO 
27002, ki bo tako postal član družine standardov ISO/IEC 2700011.  

 
Standard, ki je trenutno v uporabi, ISO/IEC 17799, ponuja informacije, ki se tičejo 
informacijske varnosti znotraj organizacije. S tega vidika ga lahko razumemo kot osnovo za 
izdelavo varnostnih načel, ki pomagajo izboljšati varnost IT področja. Njegove odlike so 
predvsem jasno definiranje sistema za upravljanje z informacijsko varnostjo, določitev 

                                                
10 itSMF je globalna, neodvisna, mednarodno priznana nepridobitna organizacija, ki skrbi za področje 
upravljanja storitev IT. Sestavlja jo več kot 40 lokalnih oddelkov, ki delujejo pod okriljem krovne mednarodne 
organizacije itSMF-International. Člani foruma itSMF aktivno sodelujejo pri razvoju in promociji najboljših 
praks in standardov na področju upravljanja storitev IT, kot sta na primer že omenjena zbirka ITIL in standard 
ISO/IEC 20000. 
11 Vsebina družine standardov ISO/IEC 27000 bo upravljanje z informacijsko varnostjo in bo sestavljena iz:  

• ISO 27000: izrazoslovje, temeljni principi in definicije za celotno družino standardov ISO/IEC 27000; 
• ISO 27001: sistem upravljanja informacijske varnosti s priporočili za implementacijo; 
• ISO 27002: kodeks upravljanja informacijske varnosti; 
• ISO 27003: napotki za vzpostavitev sistema za upravljanje informacijske varnosti; 
• ISO 27004: merila sistema za upravljanje informacijske varnosti; 
• ISO 27005: upravljanje informacijskih tveganj in 
• ISO 27006: predvidoma bo predstavljal smernice za ponovno vzpostavitev informacijskega sistema po 

katastrofi.  
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kritičnih sredstev podjetja z uporabo ocenjevanja poslovnega tveganja, zvišanje nivoja 
zavedanja glede informacijske varnosti pri vodstvenem kadru, boljše definiranje obveznosti 
posameznikov in organizacijske strukture z vidika informacijske varnosti, boljše 
dokumentiranje IT zadev in jasnejši odnosi (večji poudarek je dan pogodbam). Za uspešno 
uvedbo tega standarda v organizacijo je potreben konsenz vodstva in tudi ostalega dela 
zaposlenih, ki sodelujejo pri IT procesih ter dosledno spoštovanje navodil (ukrepi se ne smejo 
podcenjevati).  
 
Standard ISO 17799 temelji na dveh virih: zakonskih zahtevah in najboljših praksah. Pod 
prvo spadajo varovanje osebnih podatkov, notranje zaupne informacije in spoštovanje 
intelektualne lastnine, v drugo skupino pa politika varovanja informacij, določanje 
odgovornosti za informacijsko varnost ter skrb za zagotavljanje neprekinjenega poslovanja v 
izrednih razmerah. 
 
Standard ISO/IEC 17799, ki predstavlja smernice za upravljanje varovanja informacij, je 
fizično razdeljen na enajst razdelkov. Vsebuje devetintrideset ciljev in sto triintrideset 
varnostnih kontrol, ki se nanašajo na začetno načrtovanje, vpeljavo in vzdrževanje 
informacijske varnosti. Informacijska varnost mora glede na standard pokrivati najmanj 
naslednja poglavja [15]:  

• varnostna politika – vodstvo organizacije mora odobriti dokument o politiki varovanja 
informacij, ga objaviti in v ustrezni obliki posredovati vsem zaposlenim v organizaciji 
in zadevnim zunanjim strankam. Dokument o politiki varovanja informacij mora 
vsebovati izjavo o zavezanosti vodstva ter določiti pristop organizacije k upravljanju 
varovanja informacij. 

• organizacija varovanja informacij – potrebno je oblikovati okvirni načrt, po katerem se 
vpelje in nadzoruje varovanje informacij v organizaciji. Vodstvo mora odobriti 
politiko varovanja informacij, dodeliti vloge pri varovanju ter usklajevati in 
pregledovati izvajanje varovanja v organizaciji. Prav tako je potrebno vsakršen dostop 
zunanjih strank do zmogljivosti za obdelavo informacij organizacije ter obdelava in 
sporočanje informacij s strani zunanjih strank strogo nadzorovati. 

• upravljanje sredstev – potrebno je doseči in vzdrževati ustrezno zaščito sredstev 
organizacije. Vsem sredstvom je potrebno določiti lastnika ter nekoga, ki je zanje 
odgovoren. Med drugim se zahteva tudi ustrezna klasifikacija informacij. Z 
razvrstitvijo informacij se določi potrebo, prednosti in pričakovano stopnjo zaščite pri 
ravnanju z informacijami. 

• varovanje človeških virov – razporeditev odgovornosti med zaposlene, zaupnost 
dogovorov in pogodb, nadzor nad zaposlenimi, izobraževanja, ki bi povečevala nivo 
varnosti in zaupnosti ter poročanja o nepravilnostih s strani zaposlenih. 

• fizična zaščita in zaščita okolja – preprečiti je potrebno nepooblaščen fizični dostop, 
škodo in motnje v prostorih organizacije in informacij. Preprečiti je potrebno izgubo, 
škodo, krajo ali kompromitiranje sredstev in prekinitev dejavnosti organizacije. 
Opremo je treba zaščititi pred fizičnimi grožnjami in grožnjami iz okolja. 

• upravljanje s komunikacijo in s produkcijo – zagotoviti je potrebno pravilno in varno 
delovanje zmogljivosti za obdelavo informacij. Določiti je treba odgovornosti in 
postopke za upravljanje in delo z vsemi zmogljivostmi za obdelavo informacij. To 
vključuje tudi razvoj ustreznih delovnih postopkov. Prav tako je potrebno zaščititi 
celovitost programske opreme in informacij. Med drugim je potrebno tudi zagotoviti 
zaščito informacij in omrežij ter zaščititi podporno infrastrukturo. Organizacija mora 
imeti postopke za ravnanje z zamenljivimi nosilci podatkov. Treba je sestaviti 
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sporazume za izmenjavo informacij in programske opreme med organizacijo in 
zunanjimi strankami. Zagotoviti je potrebno tudi varnost storitev elektronskega 
trgovanja in njihovo varno uporabo. Sisteme je treba spremljati ter beležiti dogodke, 
povezane z varovanjem informacij. 

• nadzor dostopa – potrebno je nadzorovati dostop do informacij. Dostop do informacij, 
zmogljivosti za obdelavo informacij in poslovnih procesov se nadzoruje na podlagi 
poslovnih in varnostnih zahtev. Pravila za nadzor dostopa morajo tudi upoštevati 
politike za širjenje informacij in dodeljevanje pooblastil. 

• nakup, razvoj in vzdrževanje informacijskih sistemov – informacijski sistemi 
vključujejo operacijske sisteme, infrastrukturo, poslovne aplikacije, specializirane in 
ne-specializirane izdelke ter storitve in aplikacije, ki so jih razvili uporabniki. 
Načrtovanje in vpeljava informacijskih sistemov, ki podpirajo poslovne procese, je 
lahko bistvenega pomena za varnost. Pred razvojem in/ali vpeljavo informacijskih 
sistemov je potrebno prepoznati in doseči soglasje glede varnostnih zahtev. 

• upravljanje incidentov pri varovanju informacij – zagotoviti je potrebno, da se 
dogodki pri varovanju informacij in slabosti, povezane z informacijskimi sistemi, 
sporočajo na način, ki dopušča pravočasno sprejetje popravnih ukrepov. Organizacija 
mora imeti tudi uradne postopke za poročanje o dogodkih in stopnjevalne postopke. 
Vsi zaposleni, pogodbeniki in uporabniki tretje stranke morajo poznati postopke 
poročanja o različnih vrstah dogodkov in slabosti, ki lahko vplivajo na varnost 
sredstev v organizaciji.  

• upravljanje neprekinjenega poslovanja – zagotoviti je potrebno neprekinjeno 
poslovanje in zaščititi kritične poslovne procese pred posledicami večjih okvar 
informacijskih sistemov ali nesreč ter za zagotovitev njihovega pravočasnega 
ponovnega delovanja. Potrebno je vpeljati proces neprekinjenega poslovanja, da se 
posledice za organizacijo zmanjšajo na sprejemljivo raven ter da si ta opomore po 
izgubi informacijskih sredstev. Neprekinjeno poslovanje mora vključevati kontrole za 
prepoznavanje in zmanjšanje tveganja, poleg običajnih procesov za oceno tveganja, za 
omejevanje posledic incidentov, ki so povzročili škodo, in za zagotavljanje, da so 
informacije, potrebne za poslovne procese, pravočasno na voljo. 

• združljivost – potrebna je združljivost z zakonskimi zahtevami z varnostnimi 
politikami in standardi ter tehnična združljivost. Varnost informacijskih sistemov je 
potrebno redno preverjati ter izvajati notranje presoje informacijskega sistema.  

 
Zgoraj obravnavani standard ISO 17799 se nanaša predvsem na varnostne kontrole, ki jih 
uporabimo pri vzpostavljanju sistema informacijske varnosti. V skupini ISO že obstajajo 
različni standardi, ki pokrivajo poslovanje z različnih vidikov, na primer ISO 9001 - kakovost, 
ISO 14000 - okoljske zadeve. Čeprav nekateri standardi delno zajemajo tudi dobre prakse za 
upravljanje informacijskih storitev, informacijska varnost še ni pokrita v celoti. Zato je bil 
pred kratkim izdan standard ISO 27001, ki pokriva ta spekter informacijskih storitev. 
Standard ISO/IEC 27001 (znan tudi pod imenom BS 7799 – del 2) daje napotke, kako 
vzpostaviti, upravljati, vzdrževati in izboljševati Sistem za upravljanje varovanja informacij 
(SUVI) v organizaciji. Le-ta je potreben za stalen odziv na varnostna dogajanja, ki spremljajo 
vsakodnevne poslovne aktivnosti. Glavne sestavine Sistema za upravljanje varovanja 
informacij oziroma struktura omenjenega standarda je povzeta na sliki 4. 
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Slika 4: Struktura standarda ISO/IEC 27001 

 
ISO/IEC 27001 je torej upravljavski standard, ki prevzema procesni pristop za vzpostavitev, 
vpeljavo, delovanje, spremljanje, pregledovanje, vzdrževanje in izboljševanje SUVI 
organizacije. Prav tako ta mednarodni standard temelji na oceni tveganja in modelu PDCA12 
(načrtuj-stori-preveri-ukrepaj) (angl. Plan-Do-Check-Act). Ti dve komponenti sta osnovni 
sestavini upravljanja. Prav zato omenjeni standard zagotavlja odlično osnovo na kateri lahko 
zgradimo ustrezne upravljavske kontrole za doseganje organizacijskih ciljev, upravljamo 
tveganje ter iščemo izboljšave kjer je to potrebno. Slika 5 prikazuje, kako SUVI s potrebnimi 
ukrepi in procesi preoblikuje zahteve varovanja informacij in pričakovanja zainteresiranih 
strani v takšno varovanje informacij, ki izpolnjuje te zahteve in pričakovanja. 

                                                
12 Mednarodni standard sprejema model »Načrtuj – Stori – Preveri – Ukrepaj« (NSPU), ki se uporablja za 
strukturiranje vseh procesov SUVI [4]: 

• Načrtuj (vzpostavitev SUVI) – Vzpostavitev politike, ciljev, procesov in postopkov SUVI, ki so 
povezani s tveganjem in izboljšanjem varovanja informacij, da se dobi rezultate v skladu s splošno 
politiko in cilji organizacije. 

• Stori (izvajanje ter delovanje SUVI) – Vpeljava in delovanje politike, kontrol, procesov in 
postopkov.  

• Preveri (spremljanje ter pregled SUVI) – Ocenjevanje in, kjer je izvedljivo, tudi merjenje delovanja 
procesov glede na politiko in cilje SUVI ter praktične izkušnje in poročanje o dobljenih rezultatih 
vodstvu organizacije, ki naj jih pregleda. 

• Ukrepaj (vzdrževanje ter izboljševanje SUVI) – Sprejetje popravnih in preventivnih ukrepov na 
podlagi rezultatov notranje presoje SUVI in vodstvenega pregleda za doseganje trajnega 
izboljševanja SUVI. 
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Slika 5. Model NSPU za procese SUVI 

 

3.5 PRINCE2 
 
PRINCE2 (angl. Projects in Controlled Enviroment) predstavlja navodila in priporočila, ki jih 
je izdal urad OGC (angl. Office of Government Commerce) in predstavlja metodologijo 
upravljanja s projekti. PRINCE2 je naprednejša različica PRINCE tehnike iz leta 1989, ki je 
predstavljala »de-facto« standard in skupek priporočil za učinkovito upravljanje z 
informacijskimi projekti. Po uspehu te metode in njeni širitvi na ne-informacijske projekte, se 
je leta 1996 razvila splošna metodologija upravljanja s projekti pod imenom PRINCE2.  
 
PRINCE2 je procesno orientirana metodologija upravljanja s projekti, ki zajema sedem 
ključnih procesov: zagon projekta, injiciranje projektne naloge, kontrolo projekta s strani 
uprave, kontrola projekta, dostava rezultatov projekta po fazah, zaključevanje posameznih faz 
projekta in zapiranje projekta. 
 

3.6 PMBOK 
 
PMBOK (angl. Project Management Body of Knowledge) je leta 1987 izdal Inštitut za 
upravljanje projektov (angl. Project Management Institute, PMI). Trenutno je veljavna četrta 
izdaja (angl. A Guide to the Project Management Body of Knowledge – PMBOK Guide – 
Fourth Edition), ki je bila izdana v letu 2010 in vsebuje priporočila in navodila za upravljanje 
z vsemi vrstami projektov. Vodič vsebuje pet skupin procesov: zagon projekta, planiranje, 
izvedba, kontrola in nadzor, zapiranje projekta in devet področij znanja, ki so skupna vsem 
tipom projektov. Ta področja so: integracija, obseg projekta, čas projekta, stroški in dostava, 
kakovost, človeški viri, komuniciranje v projektu, tveganje in oskrbovanje projekta 
predstavljajo področja, v katerih moramo izpopolnjevati svoje znanje. 
 

3.7 eTOM 
 
Ogrodje poslovnih procesov eTOM (angl. enhanced Telecom Operations Map) je najširše 
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uporabljan in sprejet standard za poslovne procese na področju telekomunikacij. Obravnava 
celotno področje poslovnih procesov, ki jih zahteva oziroma potrebuje ponudnik 
telekomunikacijskih storitev [33]. Pri tem je potrebno izpostaviti, da eTOM ni poslovni 
model, ki bi se ukvarjal s poslovnimi strategijami in z vizijo organizacije. V osnovi gre za 
združevanje procesnih elementov in poslovnih aktivnosti, kar omogoča različne načine za 
implementacijo poslovnih procesov, predvsem tistih, ki omogočajo dodano vrednost 
ponudniku storitev kot tudi odjemalcem. 
 
Na ravni zasnove eTOM opredeljuje tri večja procesna področja [33] (slika 6):  

• strategija, infrastruktura in proizvodi,  
• operativa in  
• upravljanje poslovnega sistema.  

 

Znotraj teh omogoča dva pogleda na skupine procesov: 
• vertikalno združevanje procesov – pogled na celoten tok procesov od začetka do 

konca (npr. celoten potek procesa zaračunavanja storitev), 
•  horizontalno združevanje procesov – pogled na funkcijsko povezane procese (npr. 

procesi v upravljanju nabavne verige.  
 

 
Slika 6. Ogrodje eTOM 
 
Slika 6 med drugim tudi prikazuje sedem navpičnih procesnih področij, v katera spadajo vsi 
poslovni procesi organizacije. Središče ogrodja eTOM predstavljajo procesi operative 
(izvedbeni procesi), ki so usmerjeni k odjemalcem. Ti procesi so izpolnjevanje, zagotavljanje 
in zaračunavanje storitev.  
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4 Six Sigma 
 
Stalno izboljševanje kakovosti procesov in izdelkov, povečevanje produktivnosti in 
zmanjševanje stroškov so tri najpomembnejša zagotovila za dolgoročen obstoj in rast 
organizacije na konkurenčnem trgu. Za doseganje teh stalnih izboljšav kakovosti pa vsaka 
organizacija potrebuje tudi ustrezno izbiro kakovostnih pristopov. Osnovne zahteve za uspeh 
v teh prizadevanjih so popolno razumevanje tako orodij in tehnik, kakor tudi postopka, v 
katerem naj bi bili uporabljeni.  
 
V tem poglavju prinašamo pregled področja uporabe Six Sigme kot metode nenehnega 
izboljševanja kakovosti izdelkov, postopkov in storitev. Namenjena je vsem ravnem vodenja 
organizacije, s ciljem povečati zadovoljstvo svojih odjemalcev. V ta namen uporablja številna 
orodja in tehnike, ki s pomočjo statističnih analiz pripomorejo k ugotavljanju tistih področij 
za izboljšavo, ki stranko najbolj zadevajo. 
 

4.1 Kaj je Six Sigma? 
 
Izraz Six Sigma (6σ) pomeni pristop k reševanju problemov in optimiranju ključnih procesov 
v organizaciji [3]. V začetnem obdobju se je uporabljal le za izboljšanje kakovosti v 
materialni proizvodnji, sedaj pa se uporablja tudi v storitvenih dejavnostih. 
 
Six Sigma je tehnika kakovosti, ki jo je razvil Bill Smith v Motoroli leta 1986 za 
prepoznavanje in odpravo napak v proizvodnih procesih. Sčasoma se je tehnika razširila tudi 
na storitvene dejavnosti in od njene uvedbe v Motorolo je pridobila kar nekaj privržencev 
(slika 7). Seznam organizacij, ki so sprejeli prakso, vključuje: General Electric, Honeywell, 
3M, Air Canada, Caterpillar, Dell, EMC, Lockheed Martin, DHL, Samsung Group, Siemens 
AG, Starwood Hoteli, TRW, McGraw-Hill Companies in številne druge.  

 
Slika 7. Razširjenost metodologije Six Sigma 
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Napredek zgoraj omenjenih organizacij je seveda zbudil izjemno zanimanje tudi v ostalih 
panogah in državah zahodne Evrope. Hohnjec [9] za primerjavo navaja, da je bilo leta 2007 
kar 82 odstotkov podjetij iz seznama Fortune 100, ki so sprejeli in vpeljali to metodologijo. V 
Sloveniji je trenutno uvajanje Six Sigme še v povojih. Pristopa se je resno lotila le peščica 
organizacij, z večjim ali manjšim uspehom. Med njimi lahko izpostavimo: Johnson Control, 
BSH Hišni aparati, Gorenje, Kovinoplastika Lož, Sava Tires, Hidria AET, Iskra Avtoelektrika 
[9]. 
 

4.2 Opredelitev Six Sigme 
 
Metodologija Six Sigma je osredotočena predvsem na razumevanje in poznavanje procesov 
ter na zmanjšanje njihove variabilnosti. To pomaga zmanjšati razkorak med tem, kaj kupec 
zahteva in kaj procesi v organizaciji dejansko proizvajajo. Z zmanjšanjem tega razkoraka pa 
se lahko doseže boljši izkoristek organizacijskih virov, prav tako pa se izboljšajo pogoji za 
boljšo in cenejšo proizvodnjo izdelkov in storitev, ki ustrezajo zahtevam kupcev [20]. Pri tem 
je potrebno poudariti, da metodologija ne nadomešča obstoječega sistema upravljanja 
kakovosti, temveč ga dopolnjuje tako, da pripomore k osredotočanju na tiste procese, ki so 
ključni za organizacijo in njihove zunanje in notranje kupce. 
 
Cilj metodologije Six Sigma bi torej lahko opredelili kot odpravo skoraj vseh napak oziroma 
neustreznih izdelkov ali storitev in to precej pod dejansko raven, ki danes obstaja v večini 
organizacij [3]. Številčno izražen cilj metodologije Six Sigma je 3,4 napak oziroma 
neustreznih izdelkov ali storitev na milijon možnosti (kar je običajno označeno kot 3,4 
ppm13). 
 

4.2.1 Statistična osnova za Six Sigmo 
 
Korenine Six Sigme izhajajo iz statistike. Temeljijo na predpostavki, da izhodi procesov 
sledijo normalni porazdelitvi. Na sliki 8 krivulja A predstavlja normalno porazdelitev procesa 
oziroma njegovega parametra, ki ima v krajšem časovnem obdobju centralno tendenco X in 
variabilnost v obsegu od minus do plus 3 standardne odklone σ, kjer je standardni odklon σ 
mišljen za kratko časovno obdobje. Če bi bile tolerančne meje enake procesnim mejam, 
podanim s ±3σ in če bi bil proces idealno centriran, bi bila verjetnost neustreznega proizvoda 
2700 napak na milijon. V primeru Six Sigma načela, bi bila variabilnost procesa le polovica 
dovoljene variabilnost, ki je podana s tolerančnim poljem, tj. razliko med zgornjo in spodnjo 
tolerančno mejo. Če bi proces imel stalno enako vrednost za centralno tendenco, bi 
99,9999998 odstotkov izhodov procesa ustrezalo in bi le 0,002 izdelka na milijon bila 
neustrezna. 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
13 Ppm (angl. parts per milion) - deli na milijon dobavljenih. 
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Premik normalne porazdelitve ±1,5σ  

 
               - 6 σ       - 5 σ      - 4 σ      - 3 σ      - 2 σ      - 1 σ     x       + 1 σ      + 2 σ      + 3 σ     + 4 σ    + 5 σ     + 6 σ  

               kratkoročna variabilnost 
 

Slika 8. Statistična osnova za Six Sigmo 

 
Vendar je potrebno upoštevati, da je velika verjetnost, da se bo vrednost prvotne centralne 
tendence procesa X, v daljšem časovnem obdobju, premaknila za vrednost do 1,5σ na vsako 
stran, kar predstavljata krivulji B1 in B2 na sliki 8 (premik za 1,5σ je izbran na osnovi 
ugotovitev iz prakse). Six Sigma metodologija je sprejela tak premik procesa v daljšem 
obdobju kot nek standard in na njegovi osnovi se izračuna dolgoročno sposobnost procesa, ki 
temelji na začetni kratkoročni variabilnosti σ. Tako je sposobnost procesa, gledano 
dolgoročno, ocenjena kot 6,0σ ± 1,5σ = 4,5σ. V tem slučaju 4,5σ pomeni 3,4 napak oziroma 
neustreznih proizvodov na milijon. 
 
V tabeli 2 je prikazan odnos med stopnjo σ (gledano dolgoročno) in številom napak na 
milijon možnosti. 
 
Stopnja σ  
(±xσ) 

Delež izpolnitve specifikacij 
odjemalca 

Dpmo14 (napake na milijon 
možnosti) 

±1σ  30,3% 697700 
±2σ  69,13% 308700 
±3σ  93,32% 66810 
±4σ  99,379% 6210 
±5σ  99,9767% 233 
±6σ  99,99966% 3,4 
 
Tabela 2. Odnos med stopnjo σ (gledano dolgoročno) in številom napak na milijonov 
možnosti 

 
Stopnja 3 sigma, ki je prevladovala v zadnjih 50 letih, za večino organizacij ni več 
sprejemljiva, če želijo doseči odličnost. Tudi 99 odstotna stopnja izpolnjevanja zahtev 
oziroma specifikacij odjemalca (blizu stopnja 4 sigma) enostavno ne zadošča več, kar dodatno 
podkrepi tudi tabela 3. 
                                                
14 Dpmo (angl. defects per milion opportunities) - napake na milijon možnosti.  
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99 % stopnja kakovosti Six Sigma stopnja kakovosti 

32.000 izostankov srčnega utripa/osebo/leto 11 izostankov srčnega utripa/osebo/leto 

22.000 napačno knjiženih čekov/uro 2,5 napačno knjiženih čekov/uro 

2.880 minut/4 leta onesnažena pitna voda iz 
vodovoda 

1 minuta/4 leta onesnažena pitna voda iz 
vodovoda 

200.000 napačno predpisanih zdravil/leto 68 napačno predpisanih zdravil/leto 

420 minut/mesec brez elektrike 0,16 minut/mesecev brez elektrike 

16.000/uro izgubljenih poštnih pošiljk pri US 
Postal Service 

5/uro izgubljenih poštnih pošiljk pri US 
Postal Service 

 
Tabela 3. Razlogi, zakaj 99 odstotna stopnja kakovosti ne zadošča 

 

4.2.2 Modeli vodenja projekta Six Sigma 
 
Six Sigma uporablja dva modela za izboljšanje procesov kakovosti. Znani sta pod kraticama 
DMAIC15 in DMADV16 [26].  
 
Model DMAIC se uporablja za izboljšanje obstoječih postopkov. Z drugimi besedami, ko je 
postopek že implementiran, lahko uporabimo model s pomočjo katerega se osredotočimo na 
specifične probleme, opredelimo vire napake in jih na ta način tudi odpravimo. DMADV je 
poznan tudi kot praksa za načrtovanje Six Sigme (angl. Design for Six Sigma - DFSS). Deluje 
po načelu, da je proces, izdelek ali storitev možno načrtovani že s kakovostjo v mislih. Gre za 
sistematičen in strukturiran postopek načrtovanja novega izdelka ali postopka, ki se 
osredotoča na preprečevanje problema. To opravi z namenom doseči ali preseči vse potrebe 
kupca ter kritičnih značilnosti kakovosti (angl. Critical to Quality - CTQ ) kot izhodnih 
zahtev, ko se izdelek izdela prvič. Osrednji cilj DMADV je oblikovati stvari pravilno prvič. 
 
DMAIC si torej lahko predstavljamo kot reaktivno prakso. Z drugimi besedami, DMAIC 
uporablja ali "reagira" na podatke o zmogljivosti in učinkovitosti obstoječih procesov ali 
storitev na ciljnih področjih, ki jih zadevajo in jih popravljajo. DMADV pa je na drugi strani 
bolj proaktiven v naravi. Podpira razvoj novih in dobro zasnovanih procesov, ki naj bi veliko 
bolje učinkovali, kot pa rezultat analitičnega oblikovanja procesov. 
 
V nadaljevanju si bomo natančneje pogledali metodo izboljšanja kakovosti DMAIC, kar nam 
bo služilo kot osnova za prenovo poslovnih procesov. 
 

4.2.2.1 DMAIC 
 
Projekt Six Sigma sestoji iz naslednjih petih faz: definiraj, izmeri, analiziraj, izboljšaj in 
preverjaj (slika 9). Običajno je model izboljšanja znan kar pod imenom DMAIC krog [11]. 

                                                
15 DMAIC – Define, Meassure, Analyse, Improve, Control. 
16 DMADV – Define, Measure, Analyze, Design, Verify. 
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Ideja je zelo podobna Demingovem krogu izboljševanja planiraj, izvrši, preveri in ukrepaj ali 
PDCA [29].  
 

 
Slika 9. Pet faz vodenja Six Sigme 

 
Osnovne definicije posameznih faz so: 
  
Definiraj 
 
V prvi fazi določimo osnovne podatke o projektu, kot so naziv, cilj projekta, faze projekta, 
terminski plan izvedbe itd. V tej fazi spoznamo tudi strukturo procesa, njegove vhode in 
izhode, kdo so kupci in njihovi dobavitelji. Tako lahko na podlagi informacij ugotovimo, kaj 
je pomembno za uporabnika oziroma odjemalca storitev ter določimo kritične karakteristike 
kakovosti.  
 
Izmeri 
 
V drugi fazi izvajamo meritve. Določimo, kaj meriti in kako meriti. Merimo predvsem 
ključne vhodne in izhodne spremenljivke procesa. Za vsako spremenljivko, ki jo nameravamo 
meriti, določimo njihovo mejno vrednost, postopek in pogostost merjenja ter izvajalca 
merjenja. Za izvajanje meritev potrebujemo tudi primerno merilno opremo in/ali opremo za 
testiranje. 
 
Analiziraj 
 
V tretji fazi uporabljamo različna statistična orodja, ki nam pomagajo določiti učinkovitost 
procesa, specifičnost njegovih spremenljivk ter povezavo med vhodno in izhodno vrednostjo 
spremenljivke. 
 
Izboljšaj 
 
Na osnovi predhodne analize planiramo izboljšavo, ki jo tudi realiziramo. Izboljšava naj bi 
odstranila ali zmanjšala vzrok(e) nastanka neustreznih proizvodov in napak. 
 
 
 

Izmeri

Analiziraj

Izboljšaj

Preveri

Definiraj
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Preveri 
 
V zadnji, peti fazi, ocenimo izvedeno izboljšavo procesa ali proizvoda ter povzamemo 
rezultate celotnega projekta. 
 
Vsaka faza ima jasne cilje, naloge in preverjene tehnike [22], prav tako pa se v vsaki fazi 
uporabljajo poznana orodja s področja upravljanja kakovosti.  
 

4.2.2.2 Orodja modela DMAIC 
 
Ker je orodij, ki jih običajno uporabljamo pri modelu DMAIC enostavno preveč, da bi glede 
na razpoložljiv prostor in namen lahko pojasnili vse, smo v tabeli 4 izbrali nekaj 
najpomembnejših. S temi opisi bomo enostavneje predstavili celotno sliko pristopa DMAIC 
in rdečo nit, ki teče skozi vse faze.  
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Definiraj Izmeri Analiziraj Izboljšaj Nadziraj 
Cilj 
• Opredeli problem.  
• Določi merljive cilje in 

končni rezultat. 

Cilj 
• Kreiranje referenčne točke za 

primerjavo trenutne uspešnosti 
procesov (angl. benchmark). 

Cilj 
• Odkrij vzrok problema. 
 

Cilj 
Predlagaj rešitev in jo 
implementiraj. 
 

Cilj 
• Vzdržuj izboljšave. 

Naloga/dejavnosti 
• Viharjenje možganov z 

namenom razumevanja 
vpliva problema. 

• Določi procese za 
raziskavo. 

• Zagotovi enotno 
razumevanje skozi 
celoten projekt. 

Naloga/dejavnosti 
• Zbiranje podatkov. 
• Opredeli, kaj je kritično za 

kakovost (angl. critical to quality 
- CTQ). 

• Izdelava referenčne točke 
meritev ter odkrivanje področij, 
ki padejo izven zgornje in 
spodnje mejne vrednosti procesa. 

Naloga/dejavnosti 
• Pridobljene podatke uporabi za analizo 

in morebitne izboljšave. 
• Odkrij glavni vzrok problema. 

Naloga/dejavnosti 
• Iskanje rešitve problema. 
• Kreiraj akcijski načrt 

(angl. action plan).  
• Oblikuj novi proces in 

izvedi pilot. 

Naloga/dejavnosti 
• Nenehno spremljaj 

učinkovitost in 
uspešnost procesov. 

• Ukrepaj, ko so mejne 
vrednosti prekoračene – 
povrni nadzor nad 
situacijo.  

Tehnike 
• Glas kupca (angl. voice 

of the customer - VoC), 
ankete, intervjuji. 

• Diagram podrobnosti 
(angl. Affinity diagram) 
in kategoriziranje idej. 

Tehnike 
• Mapiranje procesa (angl. process 

map). 
• Pareto diagrami: ugotovi ozka 

grla in razporedi prizadevanja za 
izboljšave s postavitvijo 
prioritet.  

• Izmeri strošek zaradi slabe 
kakovosti (angl. cost of poor 
quality – COPQ). 
 

Tehnike 
• Analiza napak in posledic (angl. failure 

model and affect analysis - FMEA): 
odkrij tveganje in ga zmanjšuj s 
postavitvijo prioritet za obravnavanje 
tveganja. 

• Kontrolne karte (angl. control charts): 
kontroliraj in predvidevaj uspešnost. 

• Pareto diagrami. 
• Diagram korelacije (angl. correlation 

diagram). 
• Aanaliza vzrokov in posledic (angl. 

Kepner and Tregoe diagrams ali 
Ishikawa diagrams).  

Tehnike 
• Testiranje hipotez (angl. 

hypothesis testing) in 
morebitne rešitve.  

• Analiza stroškov in 
koristi (angl. cost and 
benefit analysis) 
predlagane rešitve. 

Tehnike 
• Glas kupca (VoC). 
• Kontrolne karte. 
• Stroški zaradi slabe 

kakovosti (COPQ). 

Tabela 4. Najpomembnejša orodja modela DMAIC
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5 Teoretično ozadje ITIL V3 
 
ITIL je nabor priporočil za uvajanje in kakovostno upravljanje s storitvami IT. Nastal je že 
daljnega leta 1980 na pobudo Office of Government Commerce v Veliki Britaniji, uveljavil 
pa se je šele po priznanju večjih proizvajalcev programske opreme, kot so Microsoft, HP, 
IBM in drugi [25]. 
 
ITIL v osnovi opisuje procese in njihovo realizacijo v organizaciji za bolj učinkovito 
delovanje IT storitev ter zagotavljanje optimalne uporabe teh storitev s strani uporabnikov. 
Lahko ga razumemo kot neke vrste navodilo, ki na sistematičen način pojasnjuje odnose med 
procesi in njihovimi aktivnostmi, ki so potrebni za izvajanje in upravljanje storitev IT.  
 

5.1 Življenjski krog storitev po priporočilih ITIL V3 
 
ITIL, ki je na voljo že v svoji tretji izdaji (ITIL V3), sestavlja pet področij, ki omogočajo 
integriran pristop upravljanja storitev [2]: 

• storitvena strategija (angl. service strategy), 
• načrtovanje storitve (angl. service design), 
• prenos storitve v izvedbo (angl. service transition), 
• izvajanje storitve (angl. service operation), 
• nenehno izboljševanje storitve (angl. continual service improvement). 

 

Zgoraj omenjena področja nam tako pomagajo razumeti, kako razviti poslovno usmerjeno 
strategijo za upravljanje storitev IT, kako oblikovati sistem za podporo izbrane strategije, 
kako izvesti prehod novo oblikovanega sistema v produkcijsko okolje (tako v smislu ljudi, 
procesov in tehnologije), kako podpreti izvedene dejavnosti ter kako nadaljevati z 
izboljševanjem procesov.  
 

 
 
 

Slika 10. Življenjski krog storitev po ITIL V3 
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5.1.1 Izvajanje storitev 
 
V sami nalogi smo se osredotočili predvsem na operativne naloge izvajanja/delovanja 
storitve, katerih cilj je zagotoviti normalno delovanje storitev naročnika. Za dosego takšnega 
delovanja ITIL predpisuje pet ključnih procesov, ki omogočajo primerno podporno okolje, na 
podlagi katerega ima organizacija zagotovljeno nemoteno izvajanje storitev. Ti procesi so [2]: 

• upravljanje dogodkov (angl. event management), 
• upravljanje incidentov (angl. incident management), 
• upravljanje problemov (angl. problem management), 
• izpolnjevanje standardnih zahtev (angl. request fulfillment) ,  
• obvladovanje dostopa (angl. access management). 

 
Podrobnejši opis glavnih procesov, aktivnosti in funkcij, zastopanih v fazi izvajanja storitev, 
je podan v osmem poglavju, kjer smo podali predlog vzpostavitve storitvenega centra. 
 

5.2 Temeljni principi ITIL V3 
 
Vsako izmed zgoraj naštetih področij temelji na istih principih. Proces lahko definiramo kot 
strukturiran niz aktivnosti, ki je oblikovan za izvrševanje določenega cilja. Procesom lahko 
pripišemo naslednje lastnosti [2]: 

• merljivost, 
• specifičnost rezultata, 
• zagotavljanje rezultatov strankam, 
• odzivnost na nek specifičen dogodek. 

Za uspešno ravnanje s storitvami IT pa niso dovolj samo vzpostavljeni procesi. Potrebne so 
tudi druge vrste virov, npr. človeški, finančni itd., ki omogočajo izvajanje procesov. 
Organizacijska struktura, ki s pomočjo virov izvaja nek proces, imenujemo funkcija. Funkcijo 
lahko opredelimo kot pododdelek organizacije, ki je specializiran pri izpolnjevanju posebne 
vrste dela in je odgovoren za končne rezultate. Vsebuje zmogljivosti in vire, ki so potrebni za 
njihovo učinkovitost in dane rezultate. Posebna značilnost funkcij je, da imajo svoje lastne 
prakse in telo znanja, ki se kopičijo skozi izkušnje, hkrati pa organizacijam prinašajo 
strukturiranost in stabilnost [2]. Končno razločevanje med procesom in funkcijo, je predvsem 
odvisna od organizacijskega načrta. Dober primer funkcije je npr. storitveni center, v katerem 
se izvaja proces upravljanja incidentov. 
 

5.3 Prednosti uporabe ITIL V3 
 
Implementacija procesov po priporočilih okvirja najboljše prakse ITIL prinaša organizacijam 
mnoge prednosti. Dosledno upoštevanje prinese stalno izboljševanje zagotavljanja kakovosti 
IT storitev, zaradi izboljšanih procesov pa lahko dolgoročno znižamo stroške. Doseganje 
poslovnih ciljev organizacije, ki upošteva priporočila ITIL, je zaradi zagotavljanja hitro 
obnovljivih ter skladnih storitev lažje, prav tako pride do izboljšanja komunikacije in odnosov 
med IT oddelkom ter poslovanjem. Pomembne so tudi zmožnosti hitrejšega prilagajanja 
spremembam z izboljšano in merljivo stopnjo uspeha, postopki in procesi, katerih skladnost s 
smernicami najboljše prakse je mogoče preveriti ter izboljšane zmožnosti za preprečevanje 
prevzemov, združevanj in prenosa nalog na zunanje izvajalce [28]. Koristi za uporabnika IT 
storitev so predvsem [27]:  
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• dokumentirane in podrobno opisane IT storitve,  
• stabilno IT okolje,  
• povečanje zaupanja z zagotovljeno kakovostjo uporabe storitev,  
• preprosti komunikacijski kanali,  
• krajši čas vpeljave novih IT storitev.  
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6 Dopolnitev ITIL V3 z metodologijo Six Sigma 
 
ITIL je nabor priporočil za kakovostno upravljanje s storitvami IT. V osnovi opisuje procese 
in njihovo realizacijo v organizaciji za bolj učinkovito delovanje IT storitev ter zagotavljanje 
optimalne uporabe teh storitev s strani uporabnikov. Lahko ga razumemo kot neke vrste 
navodilo, ki na sistematičen način pojasnjuje odnose med procesi in njihovimi aktivnostmi, ki 
so potrebni za izvajanje in upravljanje storitev IT. Številni avtorji [1, 19] so si enotni v trditvi, 
da je osnovno vprašanje ITIL »kaj« naj delamo, da zagotovimo učinkovite IT storitve, ne 
pojasnjuje pa »kako« to doseči. Ob zavedanju te pomanjkljivosti neodvisna raziskovalna hiša 
Forrester [22], kot tudi drugi [8, 31], izpostavljajo potrebo po razširitvi ogrodja oziroma 
njegovo dopolnitev tudi z drugimi sprejemljivimi pristopi, ki bi dodali t.i. kakovostni vidik 
upravljanja IT storitev. V ta namen predlagajo vključitev preverjene metode pod imenom Six 
Sigma. Six Sigma je metoda izboljšanja kakovosti namenjena vsem ravnem vodenja 
organizacije, ki želi nenehno izboljševati kakovost svojih izdelkov in storitev s ciljem 
povečati zadovoljstvo svojih odjemalcev. V ta namen uporablja številna orodja in tehnike, ki s 
pomočjo statističnih analiz pripomorejo k ugotavljanju tistih področij za izboljšavo, ki stranko 
najbolj zadevajo.  
 
Z osnovno razlago ITIL in Six Sigme lahko postavimo osnovno vprašanje: kako lahko 
združimo oziroma dopolnimo oba pristopa? 
 
V samem središču razumevanja povezave med ITIL in Six Sigmo je potrebno najprej razdelati 
koncept storitve. ITIL opredeljuje storitev kot »sredstvo za zagotavljanje vrednosti stranki, z 
doseganjem tistih rezultatov, ki jih stranke želijo, brez lastništva posameznih stroškov in 
tveganja« [23]. To je izredno pomemben koncept, še posebej v povezavi z načeli Six Sigme. 
Če na hitro razdelamo zgornjo opredelitev ugotovimo, da ideja »storitev je sredstvo 
zagotavljanja vrednosti« dejansko predpostavlja potrebo stranke oziroma odjemalca po neki 
storitvi. Seveda mora biti le-ta dovolj »vredna«, da bo stranka pripravljena zanjo plačati. Toda 
kaj je za stranko oziroma odjemalca vredno? Vrednost je običajno odvisna od različnih 
dejavnikov, npr.: kdo stranka je, kakšne so njene poslovne zahteve, kakšna je razpoložljivost 
nadomestnih storitev itd. Če malce posplošimo, lahko rečemo, da je vredno tisto, kar stranka 
oziroma odjemalec dojema kot kakovostno. Pri tem izhajamo iz opredelitve kakovosti po 
ITIL, ki pravi, da je »kakovost sposobnost izdelka, storitve ali procesa, da zagotovi 
predvideno vrednost« [23].  
 
Naslednja ideja, ki se navezuje na Six Sigmo, izhaja iz trditve, da »storitve dosegajo tiste 
rezultate, ki jih stranke želijo«. S to trditvijo je dostavljena storitev neposredno povezana z 
internimi procesi, izdelki ali storitvami organizacije, zato so kakršnekoli izboljšave jasno 
usklajene s stranko ali v besedah Six Sigme, merjene v pomenu, kot ga opredeljuje glas kupca 
(VoC).  
 
Glas kupca oziroma zunanji vidik kakovosti, kot ga imenujejo nekateri [3], je temeljna 
predpostavka, ki omogoča razširitev ITIL z uporabo Six Sigme. Ta namreč narekuje, da je 
kupec tisti, ki določa, kaj je kakovostno, in sicer na podlagi lastnega mišljenja glede vrednosti 
in koristnosti, ki mu jih prinašajo posamezne lastnosti izdelka ali storitve. Six Sigma torej 
pomaga zmanjšati razkorak med tem, kaj kupec zahteva in kaj procesi v organizaciji dejansko 
proizvajajo. Z zmanjševanjem tega razkoraka metodologija tako pripomore k temu, da se 
organizacije osredotočijo samo na tiste procese, ki so ključni za njih in njihove stranke. Da pa 
bi se pravilno odločili, katere procese izboljšati oziroma kaj v določenemu procesu izboljšati, 
pa je nujno potrebno razumeti kaj kupec zahteva ali želi in s čim ni zadovoljen. V ta namen je 
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potrebna jasna definicija odjemalčevih zahtev oziroma pričakovanj. V jeziku Six Sigme so to 
ključne zahteve za kakovost (CTQ). To so v bistvu odjemalčeve specifikacije, ki jasno 
izražajo njegova pričakovanja.  
 
ITIL glas kupca neposredno ne izpostavlja, kljub temu pa ga je mogoče obravnavati na dveh 
nivojih [26]. Na najnižjem nivoju moramo upoštevati kako storitev, posamezni procesi 
oziroma morebitne napake, ki jih Six Sigma obravnava, neposredno vplivajo na stranke 
organizacije in njihovo zadovoljstvo. Na višjem nivoju pa lahko prav tako upoštevamo tiste 
dejavnike, ki bi lahko vplivali na samo poslovanje, strategijo in cilje organizacije. Jasno je, da 
bo vsaka negativna izkušnja vplivala na zadovoljstvo stranke, kar bo s časoma postalo tudi 
problem organizacije. Če torej povedano povzamemo še s drugimi besedami, se Six Sigma in 
ITIL ne lotevata izboljšav zaradi izboljšav samih, temveč z izraženo namero izboljšanja 
uporabniške izkušnje, natančneje izboljšanje strankine interakcije z izdelki organizacije, 
njenimi storitvami ali procesi. Glas kupca je tista vez, ki tvori povezavo med obema 
pristopoma [6].  
 
Ključ za izboljšave in hkrati tudi ena izmed zahtev Six Sigme pa je sposobnost merjenja. Six 
Sigma, njena uporaba za poslovne procese, se sklicuje na dejstvo, da moramo procese meriti, 
analizirati, nadzirati, da jih izboljšujemo. Na tej ideji temelji tudi koncept nenehnega 
izboljšanja storitev (angl. Continual Service Improvement – CSI) ogrodja dobrih praks ITIL. 
Metrike in meritve, kot eno izmed glavnih vodil za izboljšave storitev IT, ITIL opravičuje z 
naslednjo ugotovitvijo [31]: »če želimo z neko storitvijo, procesom ali aktivnostjo ravnati, jo 
moramo nadzorovati.« Če jo želimo nadzorovati, moramo meriti parametre njenega 
delovanja. Če želimo takšne parametre meriti, jih moramo dobro definirati. Na osnovi 
vrednosti parametrov lahko nato ugotavljamo, ali storitev deluje v predvidenem okviru ali pa 
je potrebno izvajati ukrepe za izboljševanje njenega delovanja. Merjenje je torej vitalnega 
pomena za kakovostne napore.  
 
Kar je najpomembnejše z vidika Six Sigme je obstoj več virov merjenja med upravljanjem 
življenjskega kroga storitev IT. ITIL prepoznava tri različne vrste metrik: tehnološke, 
storitvene in procesne. Tehnološke metrike so običajno neposredno povezane z infrastrukturo 
ter aplikacijami (predstavljajo npr. zmogljivost, dostopnost itd.). Storitvene metrike, ki so 
običajno rezultat kombinacije tehnoloških in procesnih, predstavljajo pogled na storitev, kot 
jo vidi stranka oziroma odjemalec. Procesne metrike, ki jih običajno zajemamo v obliki 
kritičnih dejavnikov uspeha (angl. Critical Success Factors – CSF) ali ključnih kazalnikov 
delovanja (angl. Key Performance Indicators – KPI), pa predstavljajo splošno stanje procesov. 
Pomagajo nam odgovoriti na štiri ključna vprašanja o procesih in sicer:  

• kakšna je kakovost izvajanja procesa (ali so sami procesi kakovostno zasnovani), 
• kakšna je zmogljivost procesa (predstavlja učinkovitost izvajanja procesa, npr. koliko 
časa neka zahteva potrebuje od vstopa do izstopa iz procesa), 

• kakšna je vrednost procesa za neko storitev (ali ima učinkovito izvajanje procesa 
neposreden učinek na izvajanje posamezne storitve), 

• kakšno je upoštevanje procesov (ali vsi vpleteni upoštevajo navodila in sledijo 
procesu)? 

 
Vsi zgoraj omenjeni viri procesnega merjenja predstavljajo vhodne podatke za Six Sigma 
analizo. V kolikor pa želimo aplicirati Six Sigmo je potrebno zadostiti osnovnemu pogoju in 
sicer se zahteva obstoj procesa. Brez osredotočenosti na ponovljivost procesa, metodologija 
nima prave vrednosti.  
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Glavna povezava med ITIL in Six Sigmo torej leži v nenehnem izboljševanju storitev. Ker 
nenehno izboljševanje storitev predpostavlja stalne izboljšave IT storitev in prilagajanje 
procesov spreminjajočim se potrebam, lahko proces izboljšave storitev v sedmih korakih17 
neposredno povežemo z modelom izboljšanja kakovosti Six Sigme imenovanim DMAIC [6]. 
Model DMAIC se uporablja za postopno izboljševanje obstoječih procesov, ki ne dosegajo 
predpisane kakovosti izhodov. 
 
Vsak izmed sedmih korakov procesa izboljšave predstavlja tipične naloge modela izboljšanja 
kakovosti DMAIC. Če podrobneje pogledamo posamezne naloge v vsaki izmed faz modela in 
procesa hitro ugotovimo, kje se oba pristopa dopolnjujeta (tabela 5). 

 

Tabela 5. Dopolnjevanje modela DMAIC in procesa izboljšave v sedmih korakih 

 
ITIL ne predvideva osmega koraka, ki bi vzdrževal izboljšave [8]. V tem primeru ga Six 
Sigma dopolnjuje tako, da daje procesu izboljšave orodje za vzdrževanje, vse dokler se ne 
pojavijo nove priložnosti za izboljšavo. Na ta način Six Sigma omogoča neprekinjen cikel 
izboljšanja kakovosti storitev.  
 
Sinergijo obeh pristopov lahko povzamemo v tabeli 6. 
 
 
 

                                                
17Proces izboljševanja storitev v sedmih korakih je nenehen proces, ki se nikoli ne konča. Sestavljen je iz 
naslednjih korakov: določi kaj bi morali meriti, določi kaj lahko merimo, zberi podatke, procesiraj podatke, 
analiziraj podatke, predstavi in uporabi informacije, izvedi izboljševalne aktivnosti.  

Proces izboljševanja storitev v sedmih 
korakih 

DMAIC model 

korak 1 – Določi kaj bi bilo potrebno meriti? 
 Definiraj - prepoznaj problem. Določi 

merljive cilje in končni rezultat. korak 2 – Določi kaj lahko merimo? 
 

korak 3 – Zberi podatke. Kdo? Kako? Kdaj? 
 
Meri – naredi posnetek trenutne 
uspešnosti procesov in zberi podatke. 

korak 4 – Obdelaj podatke. 
 Analiziraj - odkrij vzroke problema. 

Analiziraj podatke in odkrij priložnosti za 
izboljšavo. 

korak 5 – Analiziraj podatke, ki bodo služili kot 
podlaga sprejemanju odločitev v naslednjem 
koraku. 

korak 6 – Predstavi in uporabi informacije. 
 Izboljšaj - predlagaj in izvedi rešitev. 

Oblikuj akcijski načrt. 
 

korak 7 – Izvajaj izboljševalne iniciative. 

/ Nadziraj – vzdržuj izboljšave. 
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 ITIL V3 
 

Šest Sigma Sinergija obeh pristopov 

Vir Izhaja iz informacijske tehnologije. Izhaja iz poslovnih voda. Boljša integracija med IT in poslom. 
Namen Vzpostavlja stalne in konsistentne procese v 

IT oddelku. 
 

Izboljša kakovost procesov in storitev. 
 

Povečana učinkovitost IT procesov in večja 
kakovost storitev ob zmanjševanju stroškov. 

Osredotočenost Osredotoča se na integracijo med poslom in 
IT. 

Osredotoča se na ključne zahteve za 
kakovost (CTQ), zmanjševanje variacije, 
napak in stroškov. 
 

Boljša integracija in koordinacija IT oddelka z 
jedrom poslovanja. 

Koncept 
implementacije 

Smernice (kaj?) 
5 dokumentov: 

• storitvena strategija 
• načrtovanje storitve  
• prenos/prehod storitve v izvedbo 
• izvajanje/delovanje storitve 
• nenehno izboljševanje storitve. 

 

24 procesov. ki podpirajo življenjski krog 
upravljanja storitev IT.  
 

Tehnike (kako?) 
Model DMAIC 

• definiraj 
• meri 
• analiziraj 
• izboljšaj 
• kontroliraj. 

 
Uporabne tehnike: 
• Glas kupca (VoC) 
• Pareto diagrami 
• Analiza napak in posledic 
• Kontrolne karte 

Koncept Six Sigme za nenehno izboljševanje 
obstoječih storitev IT, ki temeljijo na ITIL, 
omogoča integriran pristop, napredno upravljanje 
storitev. 

Možnost 
dopolnitve  

ITIL potrebuje tudi druge sprejete prakse kot 
npr: Six Sigma, COBIT, TQM, ISO. 

Šest sigma je bolj učinkovita, če ima na 
voljo podatke za analizo. 

Projekti izboljšave so bolj učinkoviti zaradi velike 
števila podatkov iz sveta IT. 

Tabela 6. Sinergija ITIL in Six Sigme 
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Medtem ko ITIL vzpostavlja standardizirane procese, Six Sigma izboljšuje kakovost z 
odpravljanjem napak. Oba pristopa predstavljata močno kombinacijo za nenehno izboljšanje 
storitev IT. Življenjski krog upravljanja storitev IT po ITIL se osredotoča na integriranje 
informacijske tehnologije s poslovanjem, ob razumevanju, da je danes IT nepogrešljiv del 
poslovanja. Življenjski krog upravljanja podpira pet faz in 24 procesov, vsakega s svojimi 
nalogami in smernicami dobre prakse za učinkovitost procesov in zagotavljanje poslovne 
vrednosti storitvam IT. Six Sigma se osredotoča na kritične točke poslovanja, medtem ko 
zmanjšuje varianco, napake oziroma stroške. Jedro te metode predstavlja model DMAIC. 
Vsaka izmed njegovih faz ima jasne cilje, naloge in tehnike. Poleg tega Six Sigma IT-ju 
omogoča osredotočanje na to, kaj je pomembno poslu in strankam ter tako nadzoruje 
izboljšave. Ker Six Sigma izhaja iz poslovnih voda, medtem ko ITIL izhaja iz sveta IT, 
kombinacija obeh pristopov pomaga informacijski tehnologiji, da postane bolj združljiva s 
potrebami poslovanja [8].  
 
Six Sigma dopolnjuje ITIL tako, da:  

• zagotavlja različna orodja in tehnike za merjenje, analiziranje in poročanje o kakovosti 
storitev,  

• omogoča odkrivanje vzrokov problemov in 
• promovira izboljšave tam, kjer je to najpomembnejše za stranko in poslovanje.  

 
Na kratko, ITIL vzpostavlja standardizirane procese, medtem ko jih Six Sigma izboljšuje in s 
tem tudi dviguje kakovost storitev.  
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7 Uvajanje ITIL procesov  
 
Uvedba ITIL procesov v organizacijo je kompleksno opravilo [28], zato je metodologija 
njegovega uvajanja ključnega pomena. S pravo metodologijo lahko zagotovimo učinkovito ter 
uspešno izvedbo projekta, zato je potrebno poiskati odgovore predvsem na naslednja 
vprašanja [10, 27]: 

• Kakšno je trenutno stanje? 
• Kakšno je želeno stanje? 
• Kako priti na želeno stanje? 
• Kako vedeti, kdaj je želeno stanje doseženo? 

 
Odgovori na zgoraj postavljena vprašanja, lahko zagotovijo ustrezno organiziranost izvajanja 
upravljanja IT sredstev ter skladnost s poslovno-strateškimi usmeritvami celotne organizacije. 
Ob uvajanju ITIL v organizacijo je potrebno opozoriti tudi na zmotna predvidevanja nekaterih 
uvajalcev. Pri tem gre predvsem za napačno razumevanje vsebine ter prerano sklepanje na 
podlagi nezadostnih informacij [18, 27]:  

• Vse kar je potrebno vedeti, je predmet ITIL dokumentov. ITIL je zbirka dobrih praks, 
ki ne opredeljuje v naprej določene strukture, temveč le okvir in nabor procesov. 
Vsebino pristopa je potrebno smiselno vpeljati v organizacijo na podlagi podrobne 
analize. 

• ITIL pove kje začeti. Zaradi samega obsega pristopa in dejstva, da ITIL ne predvideva 
fiksnega postopka uvajanja, je veliko projektov obsojenih na propad. Mesto in začetek 
uvajanja ITIL določi organizacija sama, seveda na podlagi obstoječih procesov, ki jih 
je potrebno izboljšati. 

• Upravljanje sprememb IT, je namenjeno samo razvijalcem. ITIL se ne osredotoča 
samo na vsebino posameznega področja (npr. upravljanje sprememb je bilo do 
nedavnega najbolj prisotno v krogih razvijalcev, ki so skrbeli za verzije, koordinacijo 
dela, preglede in izdaje aplikacij), temveč s poenoteno terminologijo hkrati zajema 
delovanje več področij, ki se smiselno povezujejo. 

 
Uvajanje ITIL je izredno zahteven in kompleksen proces. Projekt uvajanja je lahko tudi več 
letni projekt, ki od organizacije terja veliko predanost sami izvedbi. Pri tem pa se je potrebno 
tudi zavedati, da so učinki uvajanja v večini primerov vidni šele po preteku daljšega 
časovnega obdobja. Wilernan-Pratt povzema ključna neskladja oziroma napake pri uvajanju 
ITIL [35]: 

• Uvajanje ITIL kot IT projekt. Pravi pristop uvajanja ITIL ni oblikovanje projekta kot 
IT projekt, temveč kot projekt organizacijske prenove, ki predvideva celovito procesno 
reorganizacijo.  

• Nesorazmerje med strateškimi potrebami in kratkoročnimi cilji. Pri uvajanju ITIL je 
potrebno upoštevati tako dolgoročne kot tudi kratkoročne cilje. To je pomembno 
predvsem zaradi pravilnega razporejanja prioritet pri uvajanju posameznih procesov, ki 
morajo zagotavljati zvezno delovanje sistema.  

• Uvajanje samo nekaterih ITIL procesov. Osredotočanje na posamezne procese ne 
prinaša ustreznih rezultatov. ITIL celovito povezuje vse procese upravljanja storitev IT 
in v tem je njegova prava vrednost. 

• Pomanjkanje nadzora pri uvajanju. Pri uvajanju ITIL se pogosto pojavi množica idej in 
možnosti za izboljšave, za katere pa ni nujno, da bodo prinesle korist celotnemu 
sistemu. Zato je potrebno skrbno nadziranje uvedbe.  

• Proces uvajanja ITIL je enkraten projekt. Pogosto se smatra, da je uvajanje sprememb 
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v organizacijo enkraten projekt. To lahko privede do stanja samozadovoljstva 
organizacije. Uvajanje upravljanja storitev IT je program stalnega izboljševanja in 
nadgrajevanja. Potrebno je redno izvajati ocenjevanja, merjenja, presojanja in 
oblikovanja korektivnih ukrepov za izboljšave.  

• Neustrezen kader pri uvajanju. Potrebno je razumeti, da niso vsi kadri primerni za 
vsako nalogo uvajanja ITIL v organizacijo, saj postopki uvajanja in vzdrževanja 
zahtevajo tudi različna znanja in veščine. 

 

7.1 Ključni koraki pri uvajanju ITIL 
 
ITIL ne predpostavlja enotnega in fiksnega pristopa uvajanja upravljanja storitev IT v 
organizacijo [35]. Sama odločitev pristopa oziroma metoda uvajanja je popolnoma v domeni 
posamezne organizacije, kljub temu pa ITIL podaja nekaj smernic. Na sliki 11 je prikazan 
priporočeni pristop k uvajanju upravljanja storitev in/ali nenehnega izboljševanja storitev IT 
[31] .  
 
Za prenovo oziroma vzpostavitev storitvenega centra in povezanih poslovnih procesov bomo 
uporabili model stalnega izboljševanja storitev. 
 

 
              
Slika 11. Model stalnega izboljševanja storitev 

 
Tipični koraki uvajanja ITIL v organizacijo so [27, 31]: 

1. Kakšna je vizija?  
Na osnovi razumevanja poslovne vizije in ciljev organizacije je mogoče le-te uskladiti 
z IT. V tej fazi se identificira vse ključne deležnike projekta in zagotovi ustrezna 
finančna sredstva. 

2. Kje smo zdaj?  
Ocena trenutnega stanja, ki nam omogoča identificirati prednosti, na katerih lahko 
gradimo in slabosti, ki jih moramo odpraviti. Analizo obstoječega stanja najlažje 

Kakšna je vizija? 

Kje smo zdaj? 

Kam želimo priti? 

Kako priti do 
željenega cilja? 

Kako preverimo ali 
smo dosegli mejnike? 

Kako nadaljevati 
začetni zagon? 

Poslovni cilji na 
visoki ravni 

Ocenjevanje 

Merljivi cilji 

Izboljšave procesa 

Merjenje in metrike 
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izvedemo s pomočjo intervjujev in z uporabo vprašalnikov, ki nam pomagajo 
primerjati obstoječe stanje s priporočili ITIL. Namen tega koraka je pridobitev celotne 
slike delovanja organizacije, ki vključuje procese, ljudi in tehnologijo. Rezultat tega 
koraka je osnova za vse nadaljnje faze projekta. 

3. Kam želimo priti?  
Določimo stanje (merljive cilje), ki ga želimo doseči. V koraku se razvijejo načela, 
opredeljena v viziji, opravi se analiza ter oceni razkorak med trenutnim in želenim 
stanjem z uporabo zrelostnega modela procesov (angl. Process Maturity Framework – 
PMF). Prav tako se identificirajo področja oziroma procesi, ki jih je potrebno 
izboljšati in oblikujejo se metrike za ocenjevanje doseganja želenih ciljev. Kjer je 
mogoče, se identificirajo tudi t.i. hitre zmage (angl. quick wins), pri čemer le-te ne 
smejo ovirati doseganja dolgoročnih ciljev.  

4. Kako priti na željeno stanje?  
Ko so zasledovalni cilji znani je treba izdelati načrt, kako se bodo ti cilji dosegli. V tej 
fazi določimo pristop, končni obseg in pristojnost ter se lotimo izboljšave storitev in 
procesov. 

5. Ali smo že prispeli v željeno stanje? 
Opredelimo metrike za merljive mejnike, rezultate, ki so neposredno povezani s 
poslovnimi koristmi in izboljšavami kakovosti poslovanja. Z rednimi meritvami 
spremljamo napredek pri uvajanju in/ali izboljševanju upravljanja IT.  

6. Kako ohraniti zagon? 
Na koncu cikla se spoprimemo z eno izmed težjih nalog, kako pridobljeni zagon 
ohraniti. Pri tem je potrebno znova poudariti pomembnost ohranjanja poslovnega 
vidika in usklajevanja poslovanja s storitvami IT, kar dosežemo z ustrezno strategijo 
izboljšav. 

 
V okviru magistrske naloge se bomo osredotočili predvsem na korake ena, dva, tri in štiri. Ker 
magistrska naloga ne obsega tudi dejanske implementacije rešitve in ker ne moremo ustrezno 
meriti posameznih rezultatov izvedbe, korakov pet in šest ne bomo obravnavali.  
 

7.1.1 Analiza obstoječega stanja storitev IT in procesov  
 
Analizo obstoječega stanja najlažje izvedemo s pomočjo intervjujev in uporabo vprašalnikov, 
ki nam pomagajo primerjati obstoječe stanje s priporočili ITIL. Primer vprašalnikov najdemo 
v prilogi A.  
Opisi nivojev v vprašalniku [36]: 

• Nivo 1 - skuša ugotoviti, ali obstaja minimalen potreben nabor elementov, potrebnih 
za podporo procesnih aktivnosti. 

• Nivo 1,5 - skuša ugotoviti, ali obstaja namen vodstva ali poslovni cilji, ki bi nudil 
smernice v spreminjanju ali uporabi elementov iz prvega nivoja. 

• Nivo 2 - preverja, ali se izvajajo minimalne potrebne aktivnosti za izvajanje določenih 
procesov. 

• Nivo 2,5 - ugotavlja, ali so aktivnosti dovolj integrirane med seboj, da zagotovijo 
namen procesa. 

• Nivo 3 - preverja, ali dejanski izhodni podatki procesov ustrezajo potrebovanim 
rezultatom procesa. 

• Nivo 3,5 - preverja rezultate procesov, na podlagi katerih se ugotovi kakovost samega 
procesa. 

• Nivo 4 - preverja, ali se ustvarjajo pravočasne in ustrezne informacije za podporo 
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vodstvenih odločitev. 
• Nivo 4,5 - preverja, ali obstajajo vmesniki in povezave med procesi v organizaciji. 
• Nivo 5 - preverja, ali se izvajajo prave aktivnosti, ki zadovoljujejo potrebe 

uporabnikov. 
 
Namen teh vprašalnikov ni ugotoviti, ali obstaja polna skladnost z ITIL, temveč narediti 
primerjavo med obstoječim stanjem in priporočili dobrih praks. Prav tako je namen usmeriti 
pozornost vodstva na slabše delujoče procese z namenom njihove izboljšave. Cilj ni uspešno 
dokončati vse nivoje, ampak analizirati trenutno stanje informacijskih procesov v organizaciji.  
 

7.1.2 Zrelostni model procesov upravljanja storitev (PMF) 
 
Zrelostni model PMF (slika 12) je sistem za merjenje zrelosti procesov organizacije. Le-ta 
vsebuje indikatorje, ki kažejo sposobnost procesov v organizaciji. Ocenjevanje zrelosti 
procesov organizacije je uvodni korak, ki je potreben pred samo ITIL implementacijo [21]. 
 
 

  
Slika 12. Zrelostni model procesov upravljanja storitev 

 
PMF omogoča kontekst za merjenje zrelosti. Uporabi se lahko za merjenje vseh ITIL 
procesov ali pa samo posamičnega procesa znotraj organizacije. Tabela 7 opisuje ocene za 
zrelost (angl. maturity level) od 1 do 5. Sam proces lahko doseže enega od petih nivojev: 
začetni, ponovljiv, definiran, upravljan in optimiziran. Nivo samega procesa pa je pogojen z 
naslednjimi področji [21]: 

• vizija in vodenje – smer in vloga IT v poslovanju, 
• proces – aktivnosti, ki so potrebne za doseganje zastavljenih ciljev, 
• ljudje – znanja in sposobnosti za izvajanje procesov, 
• tehnologija – podporna infrastruktura, ki omogoča izvajanje procesov, 
• kultura – odnos organizacije v povezavi z vlogo IT v poslovanju. 

 

Pogojen z: 
- vizijo  
- procesi 
- ljudmi 
- tehnologijo 
- kulturo  1 

2 

3 

4 

5 

začetni 

ponovljiv 

opredeljen 

upravljan 

optimiziran 
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Zrelostni model procesov upravljanja storitev (PMF) 
Nivo 1. začetni 2. ponovljiv 3. opredeljen 4. upravljan 5. optimiziran 

Glavne 
značilnosti 

Proces je prepoznan, vendar se 
izvaja zelo malo ali pa nobena 
procesna aktivnost. Proces kot tak 
nima dodeljene pomembnosti niti 
določenih sredstev za izvajanje v 
okviru organizacije. Ta nivo se 
lahko opiše kot »ad hoc« ali celo 
»kaotičen«.  
 

Proces je prepoznan, vendar nima 
pomembnosti niti določenih sredstev 
za izvajanje v okviru organizacije. 
Aktivnosti, ki se izvajajo v okviru 
procesa, so nekoordinirane, naključne, 
brez definiranih smernic in so 
usmerjene predvsem na učinkovitost 
procesa. 
 

Proces je prepoznan in dokumentiran, 
vendar njegova vloga ni formalno 
dogovorjena v organizaciji. Kljub 
temu ima proces svojega lastnika, 
določene cilje ter sredstva. Ustvarjena 
poročila se hranijo in arhivirajo. 
 

Proces je v celoti prepoznan in sprejet 
v celotnem oddelku informacijske 
tehnologije. Osredotočen je na 
nudenje storitve, cilji pa so usklajeni s 
poslovnimi potrebami. Proces je v 
celoti definiran, upravljan, 
dokumentiran ter povezan z ostalimi 
procesi. 

Proces je v popolnosti prepoznan in sprejet 
v celotnem oddelku informacijske 
tehnologije. Osredotočen je na nudene 
storitve, cilji pa so v celoti usklajeni s 
poslovnimi potrebami. Proces je v celoti 
definiran, upravljan, dokumentiran ter 
povezan z ostalimi procesi. Nenehno 
izboljševanje je del samega procesa. 

Vizija Minimalna sredstva za izvajanje 
procesa z zelo malo aktivnosti. 
Rezultati, procesa se uporabljajo 
začasno in se ne hranijo. Poročila 
se izdelujejo občasno in se ne 
analizirajo in pregledujejo. 
 

Ni jasno definiranih in formaliziranih 
ciljev. Sredstva za proces so določena. 
Poročila se izdelujejo občasno in se ne 
analizirajo in pregledujejo. 

Cilji so dogovorjeni in 
dokumentirani. Sredstva za proces so 
ustrezno določena in zagotovljena. 
Procesni plani so objavljeni in se 
redno spremljajo. Poročila se redno 
izdelujejo in se analizirajo ter 
pregledajo. 

Usklajenost s poslovnimi cilji in 
potrebami. Poročila se aktivno 
uporabljajo. Redno planiranje in 
izboljševanje. 
 

Polna usklajenost s poslovnimi cilji in 
potrebami. Poročila se aktivno uporabljajo. 
Nenehno spremljanje, planiranje in 
merjenje procesa povezano z neprekinjenim 
procesom izboljševanja. 

Proces Proces je ohlapno definiran in 
popolnoma reaktiven. Pripravljene 
procedure se uporabljajo samo 
tedaj, ko pride do težav. Aktivnosti 
se izvajajo naključno. 

Proces je definiran in večinoma 
reaktiven. Procedure so definirane. 
Aktivnosti se izvajajo naključno. 

Procedure so natančno definirane in 
objavljene. Aktivnosti se izvajajo 
redno in planirano. Sam proces je 
dobro dokumentiran in je občasno 
proaktiven. 

Dobro definirani procesi, procedure in 
standardi. Točno definirane 
povezave z drugimi procesi. Proces je 
večinoma proaktiven. 

Dobro definirani procesi, procedure in 
standardi. Točno definirane povezave z 
drugimi procesi. Proces je proaktiven. 

Ljudje Ohlapno definirane vloge in 
zadolžitve. 
 

Individualno definirane vloge in 
zadolžitve. 
 

Točno definirane in dogovorjene 
vloge ter zadolžitve. Formalizirani 
procesni cilji in plani šolanja. 

Sodelovanje v ekipi in med ekipami. 
Zadolžitve so natančno definirane za 
vsako vlogo v procesu. 

Zadolžitve so natančno definirane za vsako 
vlogo v procesu skladno z ostalimi procesi 
v organizaciji. 

Tehnologija Proces se izvaja ročno, brez 
uporabe specializiranih orodij. 
 

Uporabljajo se določena orodja za 
podporo procesu, vendar brez potrebne 
kontrole. Podatki se ne shranjujejo v 
centralno bazo, ampak v več, med sabo 
nepovezanih, podatkovnih baz. 

Neprekinjeno spremljanje, zajemanje 
podatkov in alarmiranje. Obdelani 
podatki se hranijo za nadaljnjo 
obdelavo in planiranje. 
 

Nenehno zajemanje podatkov, 
spremljanje in alarmiranje z 
integriranimi orodji v centralno bazo. 
 

Dobro dokumentirano orodje s popolno 
integracijo ljudi, procesov in tehnologije. 
Nenehno zajemanje podatkov, spremljanje 
in alarmiranje z integriranimi orodji v 
centralno bazo. 

Kultura Osredotočena na orodja in 
tehnologijo. 

Storitveno in produktno orientirana. Storitveno in uporabniško orientirana 
s formaliziranim pristopom. 

Osredotočena na poslovne potrebe. V celoti osredotočena na poslovne potrebe s 
konstantno potrebo po izboljševanju. 
Razumevanje vloge informacijske 
tehnologije v poslovni verigi. 

Tabela 7. Zrelostni model procesov upravljanja storitev 
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Cilj ugotavljanja vrzeli ni, ali so procesi popolnoma skladni s priporočili dobrih praks, temveč 
na podlagi razlike v oceni trenutnega in želenega stanja določiti prioriteto ter potrebo po 
izboljšavi posameznih procesov v organizaciji. Same analize se lotimo tako, da določimo 
številko, ki predstavlja trenutno zrelost posameznega procesa, prav tako pa določimo željeno 
stanje. Na podlagi dobljenih rezultatov lahko postavimo prioritete za izboljšave in s tem vrstni 
red izvedbe procesov. Posamezne elemente, ki jih bo potrebno izboljšati, razporedimo na 
podlagi prioritet v tabeli 8 [13]. 
 

Rezultat Prioriteta 
0 ali 1 Visoka 
2 ali 3 Srednja 
4 ali 5 Nizka 

 
Tabela 8. Tabela prioritet 
 
Pri postavljanju prioritete za izboljšavo pa je potrebno upoštevati tudi drugi kriterije, ki 
vplivajo na vrstni red in časovni termin izvedbe akcij izboljšave. Pri tem je govora o [13]: 

• Razpoložljivost virov – malo verjetno je, da bomo sposobni izvajati vse izboljšave 
hkrati. Vodstvo tako mora sprejeti odločitev, kaj je tisto, kar bo prineslo največ koristi. 

• Kritična pot – nekatere izboljšave ne bodo praktične vse dokler se ne poveča zrelost 
povezanih aktivnosti in procesov.  
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8 Predlog vzpostavitve storitvenega centra  
 

8.1 Poslovna vizija in cilji organizacije 
 
Poslovni namen in poslanstvo organizacije 3 GEN d.o.o. je izvajanje IT storitev za 
uporabnike znotraj Ministrstva za javno upravo in za ostala ministrstva (Ministrstvo za 
notranje zadeve, Ministrstvo za finance, Ministrstvo za pravosodje itd.), organov v sestavi 
znotraj ministrstev in upravne enote.  
 
Obseg IT storitev, ki jih izvaja 3 GEN, je omejen na infrastrukturne storitve, kar pomeni 
operativno zagotavljanje strežniških in pomnilniških kapacitet za izvajanje aplikacij, ki so v 
lasti in upravljanju uporabnikov Podatkovnega centra Ministrstva za javno upravo (PDC). V 
ta namen 3 GEN izvaja: 

• podporo aplikacijam, 
• upravljanje s sistemom, 
• oblikovanje infrastrukture (strežniki, pomnilniški sistemi). 

 
Iz infrastrukture je izvzeto omrežje, ki je v upravljanju oddelka HKOM (hitro komunikacijsko 
omrežje). 
 
Vizija 3 GEN se kaže v zagotavljanju visoko kakovostnih storitev svojim naročnikom. 
Ključni cilj je oblikovati in omogočiti: 

• vodenje in upravljanje IT storitev znotraj PDC, kot tudi v komunikaciji med 
podizvajalci in naročniki s pomočjo stabilnega procesnega modela po načelih dobrih 
praks; 

• oblikovanje in uvedbo IT arhitekture, ki bo odprta, fleksibilna in skladna z vsemi 
potrebami naročnikov (poslovne zahteve, funkcionalne in nefunkcionalne zahteve, 
varnost, politike, pravila in zakoni); 

• inovativnost in oblikovanje rešitev z uporabo najnovejših tehnologij in praks, 
uglašenih z uporabniškimi potrebami. 

 

8.1.1 Organizacijska shema podjetja 
 

Organizacija 3 GEN ima trenutno 35 zaposlenih, ki so razdeljeni na dve lokaciji, in sicer v 
Ljubljani ter na rezervni lokaciji v Mariboru. Sistemska podpora se izvaja iz obeh lokacij s 
sedežem v Ljubljani, kjer se tudi nahaja ekipa operaterjev. Operaterji izvajajo svoje delo v 
treh izmenah in tako nudijo 24 urno podporo. Sistemska služba je na grobo razdeljena v tri 
ekipe, ki smiselno pokrivajo posamično tehnološko področje.  
 

Glavna organizacijska shema podjetja je predstavljena v organigramu na sliki 13. 
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Slika 13. Organizacijska shema podjetja 3 GEN 

 

8.1.2 Visoko nivojski opis tehnološkega okolja 
 
Informacijska infrastruktura temelji na IBM, UNIX in SUN strežnikih. Glavno težišče je 
združeno okoli IBM system z [12] ter pripadajoče periferije (diskovni podsistemi, tračne 
enote). Osrednja računalniška infrastrukture je sestavljena iz dveh IBM z/10 in IBM z/9 
glavnih (angl. mainframe) računalnikov na dveh ločenih lokacijah. V Ljubljani je lociran IBM 
računalnik system z/10 (2097-E12), v Mariboru pa system z/9 (2096-s07). Na nadomestno 
lokacijo je izveden koncept distribucijskih zbirk. Koncept temelji na tem, da se transakcije 
produkcijskega sistema replicirajo asinhrono, a v realnem času na distribucijski sistem. Poleg 
centralnega strežnika je v uporabi še 50 različnih aplikacijskih in podatkovnih strežnikov. V 
glavnem gre za LINUX in SUN aplikacijske strežnike, baze pa so nameščene na centralnem 
IBM podatkovnem strežniku. 
 

8.2 Analiza procesov in storitev (povzetek intervjujev) 
 
V tem poglavju so prikazani izsledki analize procesov in storitev. Analiza, ki je bila izvedena 
s pomočjo intervjujev in z uporabo vprašalnikov, temelji na odgovorih treh vodij posameznih 
skupin ter tehničnega direktorja organizacije 3 GEN. Sama analiza nam omogoča prikaz 
celotne slike delovanja organizacije, njenih procesov, ljudi in tehnologije. To nam omogoča 
identificirati prednosti, na katerih lahko gradimo, in slabosti, ki jih moramo odpraviti. 
 

8.2.1 Trenutno stanje 
 
V organizaciji 3 GEN ne obstaja storitveni center, ki bi upravljal, koordiniral in razreševal 
incidente. Prav tako v organizaciji ne obstaja enotna točka dostopa do podpore za vse 
uporabnike oziroma odjemalce. Dostop do podpore je trenutno mogoč preko različnih 
komunikacijskih kanalov, običajno pa se uporabniki kar neposredno obračajo na člane 
sistemske službe. Zaradi neposrednega kontakta se pogosto dogaja, da se posamezni zahtevki 
ne zavedejo, prav tako pa tudi ostali člani ekipe niso obveščeni o dogajanju. Ker enotna točka 

Vodstvo 

Operativa Sistemska služba  Administracija: 
- računovodstvo 
- poslovna sekretarka 

Administracija 
podatkovnih baz (angl. 
Database Administrator – 
DBA) 

Administracija IBM 
aplikacijskih strežnikov 
(angl. WebSphere 
Application Server - WAS) 

Administracija Oracle 
aplikacijskih strežnikov 
(angl. internet Application 
Server - iAS) 
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dostopa ni določena, uporabniki pogosto tudi ne vedo, na koga se obrniti ter kako ravnati v 
primeru napake na sistemu. 
 
Zaradi zgoraj omenjenih razlogov je poslovna potreba po učinkovitem storitvenem centru 
znana in razumljena. Vodstvo 3 GEN v ta namen zagotavlja finance in ostala sredstva z 
namenom, da se zagotovi uspešnejše poslovanje in doseganje zastavljenih ciljev z 
vzpostavitvijo učinkovitega storitvenega centra na podlagi dobre prakse ITIL. Kljub temu pa 
posamezne prednosti uporabe storitvenega centra znotraj organizacije 3 GEN niso popolnoma 
znane vsem zaposlenim. To je posledica dejstva, da ni bilo izvedeno ustrezno informiranje 
vseh ekip znotraj organizacije, kar lahko v nadaljevanju povzroči odpor s strani zaposlenih. 
Uporabniki IT storitev 3 GEN, ki so bili predhodno obveščeni o nameri vzpostavitve 
storitvenega centra, ta korak pozdravljajo. 
 
Obstoječi proces dostopa do podpore prikazuje slika 14. Zahtevek s strani uporabnikov 
sprejme sistemska služba. V ta namen uporabniki koristijo enega izmed možnih 
komunikacijskih kanalov, telefon, elektronsko pošto ali skupni elektronski predal. Zaradi 
preobremenjenosti sistemske službe se pogosto dogaja, da se zahtevek bodisi ne zavede, 
bodisi se nanj celo pozabi. Do take situacije prihaja predvsem v primeru, ko zahtevek prileti v 
skupni elektronski predal, kjer je potem od angažiranosti posameznika odvisno, ali ga bo 
sprejel oziroma zabeležil v namenski aplikaciji. Ko sistemska služba sprejme zahtevek, ki 
prileti v skupni elektronski predal, ga zabeleži in njegov reševanje se lahko prične. V kolikor 
posameznik v sistemski službi prejme klic ali elektronsko pošto, se najprej preveri, ali je 
želena oseba prava za reševanje zahtevka ter ali je na voljo za reševanje zahtevka. V kolikor 
iskana oseba ni pravi naslovnik za reševanje zahtevka oziroma nima časa, se uporabnika 
preusmeri na prostega sistemskega administratorja. Ko je zahtevek sprejet, se ga zabeleži in 
njegovo reševanje se lahko prične. 

 
Slika 14. Obstoječi proces dostopa do podpore  
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Trenutne naloge storitvenega centra, kot jih določa ITIL, opravlja sistemska služba. Na tej 
točki je potrebno izpostaviti, da vse potrebne funkcije, kot jih predvideva storitveni center, 
niso dogovorjene in se ne izvajajo. Sistemska služba je tako primorana, da se ukvarja s 
standardnimi zahtevami uporabnikov, kakor tudi z razreševanjem še tako zahtevnih 
problemov. Zaradi tega razloga je delovni proces hitrega razreševanja zahtevkov upočasnjen. 
Administrativna naloga beleženja incidentov in vseh potrebnih informacij, kot se izvaja v 
trenutni obliki, je neustrezna, kar še dodatno obremenjuje sistemsko službo. Zaradi tega 
dejstva se pri komunikaciji z uporabniki tudi pogosto dogaja, da niso ustrezno zavedeni vsi 
kontaktni podatki uporabnika oziroma so le-ti pomanjkljivi. Znotraj sistemske službe prav 
tako ni dorečen enoten postopek samega reševanja zahtevkov. Trenutno vsak posameznik, na 
podlagi lastne presoje in izkušenj razrešuje zahtevke. Ker ni enotnega postopka razreševanja 
zahtevkov, se pogosto dogaja, da se uporabnika ne obvešča o napredku pri reševanju zahtevka 
ter spremembi njegovega statusa. Ko je rešitev zahtevka znana, testirana in izvedena se 
zahtevek zaključi, formalni postopek zaprtja zahtevka pa ne obstaja. Zaradi tega razloga tudi 
ni povratnih informacij s strani uporabnikov. Anketiranje uporabnikov, ki bi ugotovilo 
njihovo zadovoljstvo, se ne izvaja. Kar se tiče uporabnikov je potrebno tudi izpostaviti, da 
trenutno ne obstaja enoten vir oziroma zbirka vseh informacij o uporabnikih. Zametke 
primerljive zbirke sicer lahko najdemo v ločeni bazi pod imenom »GAMA«, vendar je ta 
nepopolna in se ne posodablja. Uporabniki tudi niso ustrezno seznanjeni z vsemi storitvami, 
ki jih nudi 3 GEN. Ker storitve niso natančno opisane, se pogosto dogaja, da je naslovnik 
zahteve za reševanje ravno 3 GEN, čeprav le-ta za to ni odgovoren.  
 
Število oseb, potrebnih za vse aktivnosti podpore, je zadostno, vendar so nekateri izmed njih 
preobremenjeni. V ta namen predlagamo dodatno angažiranje operaterjev, ki bi lahko ob 
ustreznem šolanju prevzeli večino administrativnih nalog, kot tudi reševanje standardnih 
zahtevkov uporabnikov.  
 
Organizacija 3 GEN formalno ne loči med posamičnimi ITIL procesi, npr. upravljanje 
incidentov, problemov, dogodkov itd. Zaradi nepoznavanja ustrezne terminologije nekaterih 
zaposlenih pogosto prihaja do enačenja zgoraj omenjenih pojmov. Prav tako se večina 
procesov upravlja skozi aplikacijo »Incidenti«, pri čemer se ne glede na zahtevek, le-ti 
rešujejo po enakem delovnem toku. Sam postopek odkritja posameznih zahtevkov, njihovo 
beleženje itd. ni standardizirano. Sistemska služba, ki je trenutno zadolžena za reševanje 
zahtevkov oziroma incidentov, le-te ne ovrednoti, prav tako pa ne obstaja vloga upravljavca 
incidentov, ki bi bil odgovoren za upravljanje in eskalacijo incidentov. Postopek upravljanja 
incidentov se prav tako ne ravna po pravilih in postopkih določenih v dogovoru o nivoju 
storitev (angl. service level agrement – SLA). Posamezni časovni roki (angl. timescales), ki bi 
morali biti določeni za vse korake reševanja incidentov, niso dogovorjeni. Roki bi morali biti 
določeni na osnovi ciljev glede odzivnih časov in časov vzpostavitve normalnega delovanja. 
Vse skupine, vključene v podporne dejavnosti, bi morale te roke poznati, jih upoštevati, 
aplikacija pa bi morala glede na roke dodeljevati zahtevke pravim naslovnikom.  
 
Organizacija 3 GEN prav tako nima definiranih t.i. modelov incidentov (angl. incident 
models). Ker številni incidenti niso novi in smo se z njimi že srečali, bi bilo smiselno, da se 
določijo standardni modeli reševanja incidentov, za primere, ko se ti pojavijo. Model 
incidentov bo tako vseboval korake, potrebne za rešitev incidentov, kronološko zaporedje teh 
korakov, odgovornosti, predvidene čase reševanja in aktivnosti za prenos na višjo raven (angl. 
escalation). V organizaciji 3 GEN prav tako ne ločujejo navadnih od t.i. »izrednih« incidentov 
(angl. major incidents). Ti običajno zahtevajo ločen postopek z bolj strogimi roki ter višjo 
stopnjo nujnosti kot navadni incidenti. Kateri incidenti so bolj pomembni pa je potrebno 
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definirati v procesu določanja prioritet incidentom. Proces upravljanja incidentov ne koristi 
klasifikacije incidentov s podrobno tabelo prioritet in vplivov, prav tako pa ne obstaja 
postopek za dodeljevanje, nadziranje in obveščanje uporabnika o spremembi statusa 
incidenta. Običajno se uporabnike obvesti takrat, ko je rešitev znana oziroma izvedena. V 
nekaterih primerih zapisi incidentov tudi ne vsebujejo ustrezen opis končne rešitve. Pogosto 
se na to celo pozabi, zato bo potrebno vpeljati mehanizme, ki preverijo popolnost informacij 
pred samim zaprtjem zahtevka. Slika 15 prikazuje obstoječi proces upravljanja incidentov. Ko 
je zahtevek zabeležen s strani sistemske službe se lahko prične začetna diagnoza incidenta in 
njegovo reševanje. V kolikor rešitev ni znana, je potrebno v sam proces reševanja vključiti 
tudi tretji nivo podpore oziroma zunanje izvajalce. Ko je rešitev znana, se incident razreši. 
Uporabnika se obvesti o uspešni rešitvi, posamezne informacije, ki se navezujejo na proces 
reševanja incidenta, pa se ustrezno zabeleži v namensko aplikacijo. Incident se zapre.  
 

 
Slika 15. Obstoječi proces upravljanja incidentov  

 
Kot smo že omenili, organizacija 3 GEN razrešuje zahtevke svojih uporabnikov z uporabo 
namenske aplikacije »Incidenti«. Aplikacija je bila razvita znotraj hiše, deluje pa v sklopu 
Lotus Notes. Vse aktivnosti podpore se izvajajo v omenjeni aplikaciji in sicer na podlagi 
enotnega delovnega toka reševanja incidentov. V nadaljevanju sledi podrobnejši pregled 
aplikacije. 
 
Aplikacija vsebuje številna vnosna polja. Slika 16 prikazuje začetno stanje, ko se uporabnik 
prijavi v aplikacijo. Takrat se samodejno izpolni priimek in ime osebe, ki bo zahtevek 
zavedla. Istočasno se zabeleži datum in ura. Samodejno se vpišejo tudi sledeča polja: »Datum 
dogodka« in »Čas dogodka«, ki sta enaka času, ko se je zahtevek zabeležil. Samodejno se 
izpolni tudi polje »Čas začetka odpravljanja posledic«. 
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Slika 16. Začetno okno aplikacije 

 
Na maski na sliki 17 imamo na razpolago vnosna polja, ki jih mora uporabnik ob vpisu 
incidenta v aplikacijo obvezno izpolniti: 

• »Dogodek« je prosto tekstovno polje, kjer na poljuben način opišemo dogodek. 
• »Način odkritja dogodka« je prosto tekstovno polje, kjer zabeležimo način 

odkritja. Sistemska služba običajno na poljuben način vpiše vir odkritja, npr. 
obveščeni s strani uporabnika, napako odkril nekdo iz sistemske ekipe ipd. V 
kolikor je vir odkritja uporabnik, se običajno vpiše tudi njegove kontakte podatke.  

• »Obveščeni o dogodku« - odpre se novo okno (slika 18), kjer lahko izberemo 
elektronske naslove vseh zaposlenih v 3 GEN, kot tudi posamične elektronske 
naslove naših strank. Ko shranimo zapis, izbrani prejemniki prejmejo elektronsko 
pošto. 

 

 

Slika 17. Vnosna polja – vpis incidenta 
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Slika 18. Izbira obveščenih o dogodku 

Maska na sliki 19 vsebuje vnosna polja, ki jih je potrebno izpolniti takoj, ko je rešitev 
incidenta in njegovih morebitnih posledic znana: 

• »Poročilo o odpravi incidenta« je prosto tekstovno polje, kamor uporabniki na 
poljuben način zapišejo poročilo o odpravi incidenta. 

• »Poročilo o odpravi posledic incidenta« je prosto tekstovno polje, kamor se zabeležijo 
vse informacije v zvezi s posledicami, ki jih je incident povzročil ter kratko poročilo o 
odpravi teh posledic. 

• »Razno (komentarji, priponke)« je prosto tekstovno polje, kjer lahko uporabniki 
podajo svoje komentarje v zvezi z incidentom ter njegovo odpravo, ali pa v obliki 
priponke pripnejo kakršnokoli informacijo, ki je botrovala k sami rešitvi incidenta. 
 

 

Slika 19. Vnosna polja – odprava incidenta  

 
Aplikacija Incidenti več ne zadovoljuje vsem poslovnim potrebam organizacije 3 GEN, kljub 
temu pa vodstvo v bližnji prihodnosti ne načrtuje prehod na novo orodje, ki bi bilo bolj 
primerno. Zato je smiselna in nujno potrebna optimizacija slednje. Aplikacija, v trenutni 
obliki, ne omogoča kakršnekoli analize in poročanja. Ker gre večinoma za prosta tekstovna 
polja, enoten način vpisovanja potrebnih informacij pa ni dorečen, je kakršnakoli analiza 
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nemogoča. Na podlagi povedanega v organizaciji ni na razpolago podatkov o uspešnosti 
operativnega učinka reševanja zahtevkov. Prav tako se ne opravljajo analize trendov 
pojavljanja in reševanja posameznih zahtevkov, pri uporabnikih pa se tudi ne preverja, ali 
aktivnosti sistemske ekipe ustrezno podpirajo vse njihove poslovne potrebe. 
 
Proces izpolnjevanje standardnih zahtevkov, kot ga opredeljuje ITIL, ne obstaja. 
Uporabnikove standardne zahteve razrešuje osebje sistemske ekipe z uporabo modela 
incidentov. Ker ni določeno, kaj standardni zahtevek sploh je, prav tako ne obstaja ločeni, 
enostavnejši postopek reševanja zahtevkov. Ob ustreznem definiranju standardnih zahtevkov, 
bi lahko njihovo reševanje prepustili operaterjem, saj so standardni zahtevki običajno v naprej 
določeni in odobreni zahtevki uporabnika, ki ne predstavljajo večjih posegov v samo 
infrastrukturo in kot taki niso incident.  
 
Proces upravljanja problemov v organizaciji 3 GEN formalno ne obstaja oziroma problemi se 
obravnavajo kot incidenti. V skladu s povedanim se problemi tudi razrešujejo kot incidenti s 
strani sistemske službe. Posamezne aktivnosti, kot npr. identifikacija problema, analiza in 
rešitev problema obstajajo, vendar se obravnavajo v procesu upravljanja incidentov. 
Posamezne odgovornosti za proces upravljanja problemov niso dogovorjene, ne obstajajo 
postopki za formalno zaprtje problemov, prav tako pa se ne izdelujejo standardna poročila o 
problemih. Baza znanih napak ne obstaja. 
 
V nekaterih primerih se incidenti v organizaciji zaznajo tudi s pomočjo uporabe aplikacije 
Zabbix, ki samodejno spremlja različne elemente infrastrukture [38]. Ob zaznavanju 
neobičajnih in nedovoljenih stanj, sistem spremljanja sproži obvestilo o dogodku. Le-to je 
razvidno na glavnem ekranu (slika 20).  
 

 
 Slika 20. Aplikacija Zabbix 

 
Obstoječi proces upravljanja dogodkov prikazuje slika 21. Ko osebje sistemske službe 
ugotovi, da bo dogodek, v kolikor se ga ustrezno ne obravnava, prerasel v incident, ga ročno 
zabeležijo v aplikacijo Incidenti in njegovo reševanje se lahko začne. Upravljanje dogodkov 
lahko deluje na več področjih upravljanja storitev. Zabbix omogoča poleg spremljanja 
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konfiguracijskih elementov tudi spremljanje varnosti, licence programske opreme, uporabo 
strojne ali programske opreme. 3 GEN trenutno ne izkorišča polne zmogljivosti Zabbix-a, 
prav tako pa aplikacija ni povezana z aplikacijo Incidenti in procesom upravljanja incidentov. 
 

 
Slika 21. Obstoječi proces upravljanja dogodkov 

 

8.3 Zrelost procesov 
 
Zrelost procesov v organizaciji 3 GEN smo ugotavljali s pomočjo metodologije PMF. Ta 
metodologija presoja zrelost posameznih procesov tako, da se ovrednotijo različni aspekti 
vsakega procesa. Rezultat je prikazan v obliki vrzeli, ki pomeni razliko med trenutnim 
stanjem in željenim stanjem (angl. gap analysis). Cilj ugotavljanja vrzeli ni ugotoviti 
skladnost z zbirko dobrih praks ITIL, temveč na podlagi razlike v oceni trenutnega in 
željenega stanja določiti prioriteto posameznih procesov za izboljšavo.  
 
Same analize smo se lotili tako, da so vodstvo in vodje posameznih delovnih skupin določili 
trenutno zrelost posameznega procesa, prav tako pa so določili željeno stanje. Ocena zrelosti 
posameznih procesov sledi v nadaljevanju. 
 
Slika 22 prikazuje zrelost procesa upravljanja incidentov. 
 

Opredelitev Trenutno stanje 

Incident je nenačrtovana prekinitev IT storitve ali 
padec v kakovosti IT storitve. Cilj upravljanja 
incidentov je kar se da hitra vzpostavitev normalnega 
stanja delovanja storitev in minimiziranje negativnih 
vplivov na poslovanje. 

Proces je prepoznan, vendar nima pomembnosti niti 
določenih sredstev za izvajanje v okviru organizacije. 
Aktivnosti, ki se izvajajo v okviru procesa, so 
nekoordinirane, naključne, brez definiranih smernic in 
so usmerjene predvsem na učinkovitost procesa. 
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Zrelost procesa 

 

Slika 22. Zrelost procesa upravljanja incidentov 

Slika 23 prikazuje zrelost procesa upravljanja problemov. 
 

Opredelitev Trenutno stanje 

Problem je definiran kot nepoznan vzrok enega ali več 
incidentov. Upravljanje problemov je proces, 
odgovoren za preprečevanje problemov ter s tem 
preprečevanje nastanka incidentov, eliminacijo 
ponovnega pojava incidentov ter zmanjšanja vpliva 
incidentov, ki se jih ne da preprečiti. 

Proces je prepoznan,vendar se izvaja zelo malo ali pa 
celo nobena procesna aktivnost. Proces kot tak nima 
dodeljene pomembnosti niti določenih sredstev za 
izvajanje v okviru organizacije. Ta nivo se lahko opiše 
kot »ad hoc« ali celo »kaotičen«.  

Zrelost procesa 

 

Slika 23. Zrelost procesa upravljanja problemov 

Slika 24 prikazuje zrelost procesa upravljanja dogodkov. 
 

Opredelitev Trenutno stanje 

Dogodek je definiran kot podatek, ki zagotavlja 
informacije o enem ali več upravljanih objektih. 
Upravljanje dogodkov lahko deluje na več področjih 
upravljanja storitev, poleg spremljanja 
konfiguracijskih elementov lahko spremljamo tudi 
varnost, licence programske opreme, uporabo strojne 
ali programske opreme. 

Proces je prepoznan, vendar nima pomembnosti niti 
določenih sredstev za izvajanje v okviru organizacije. 
Aktivnosti, ki se izvajajo v okviru procesa, so 
nekoordinirane, naključne, brez definiranih smernic in 
so usmerjene predvsem na učinkovitost procesa. 
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Zrelost procesa 

 

Slika 24. Zrelost procesa upravljanja dogodkov 

Slika 25 prikazuje zrelost procesa izpolnjevanja standardnih dogodkov. 
 

 Opredelitev Trenutno stanje 

Izpolnjevanje standardnih zahtevkov mora zagotavljati 
hiter in enostaven dostop do standardnih storitev, ki 
zaposlenim dvignejo produktivnost, ali na drug način 
pripomorejo k uspešnejšemu poslovanju. 

Proces je prepoznan,vendar se izvaja zelo malo ali pa 
celo nobena procesna aktivnost. Proces kot tak nima 
dodeljene pomembnosti niti določenih sredstev za 
izvajanje v okviru organizacije. Ta nivo se lahko opiše 
kot »ad hoc« ali celo »kaotičen«.  

Zrelost procesa 

 

Slika 25. Zrelost procesa izpolnjevanja standardnih zahtevkov 

 
Zrelost vseh procesov nazorno prikazuje slika 26. Proces upravljanja incidentov in proces 
upravljanja dogodkov sta med izbranimi procesi dosegla najvišjo oceno zrelosti, 2. Proces 
izpolnjevanja standardnih zahtevkov in proces upravljanja problemom pa sta bila ocenjena z 
oceno 1. Želja in cilj prenove je, da vsi omenjeni procesi dosežejo oceno 4. V tem primeru bi 
bil vsak proces v celoti definiran, upravljan, dokumentiran ter povezan z ostalimi procesi.  
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Slika 26. Zrelost posameznih procesov 

 
Na podlagi dobljenih rezultatov smo postavili prioritete za izboljšave. Posamezne elemente, ki 
jih je potrebno izboljšali na podlagi priporočil ITIL, smo razporedili na podlagi tabele 
prioritet (glej tabela 9). Glede na to, da so procesi v vseh primerih dosegli srednjo vrednost 
prioritete, se pravi vrednost med dva in tri, smo za postavitev vrstnega reda za izboljšavo 
upoštevati tudi drugi kriterije izboljšave. Pri tem smo upoštevali tako razpoložljivost virov, 
kot tudi odvisnost posameznih procesov oziroma kritično pot. Glede na to, da je malo 
verjetno, da bi bila organizacija sposobna izvesti vse izboljšave hkrati, je bilo vodstvo 
primorano sprejeti odločitev, kaj je tisto, kar bo prineslo največ koristi. Prav tako nekatere 
izboljšave ne bi bile praktične zaradi povečane potrebe po zrelosti povezanih aktivnosti in 
procesov. Nesmiselno bi bilo najprej implementirati proces upravljanja problemov, saj bi bilo 
upravljanje procesa praktično nemogoče zaradi dejstva, da se vsi incidenti ne beležijo in 
hranijo v enotni bazi incidentov, da ne obstaja kategoriziranje incidentov, da so poti eskalacije 
slabo definirane itd. V takem primeru je smiselno, da se izboljšave storitvenega centra in 
procesa upravljanja incidentov izvedejo preden se izboljša zrelost upravljanja problemov. 
Proces izpolnjevanja standardnih zahtevkov in proces upravljanja problemov, kot najslabše 
ocenjena procesa, bomo prenovili po uspešni izboljšavi procesa upravljanja incidentov. 
Proces upravljanja dogodkov, ki je bil poleg upravljanja incidentov, najbolje ocenjeni proces, 
bomo prenovili na koncu. 
 
Ker je glavna prioriteta izboljšave upravljanja storitev IT vezana na vzpostavitev storitvenega 
centra, smo določili naslednji vrstni red izboljšav procesov: 

• upravljanje incidentov, 
• izpolnjevanje standardnih zahtevkov,  
• upravljanje problemov, 
• upravljanje dogodkov. 

 
Na podlagi intervjuja smo z vodstvom definirali tudi t.i. »hitre zmage«, ki ne ovirajo 
doseganja končnega cilja. Le-te smo zaradi enostavnejšega pregleda razdelili v naslednje 
kategorije: 
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• splošni: 
o vzpostavitev enotne točke dostopa, 
o oblikovanje prioritetnega modela, ki ga uporablja tako proces upravljanja 

incidentov kot tudi proces upravljanja problemov, 
o osredotočenost v smeri uporabe enotnega orodja, 
o zajemanje metrik in merjenje procesov, 
o poročanje o rezultatih, 

• upravljanje problemov: 
o izvajanje analize trenda na večini ponavljajočih se incidentov, 

• upravljanje incidentov: 
o beleženje vseh incidentov in standardnih zahtevkov uporabnikov,  
o storitveni center ostane lastnik incidentov skozi življenjski cikle upravljanja 

incidentov, 
o opredelitev poti eskalacije. 

 
Prav tako ne smemo spregledati pomembnost organizacijske spremembe, ki bo bila potrebna. 
Kakršnakoli organizacijska sprememba se smatra kot največja ovira in izziv pri 
implementaciji ITIL [5]. Prenova in izboljšava ITIL procesov je običajno zelo kompleksna. 
Implementacija predstavlja veliko spremembo v delovnih praksah in obnašanjih organizacije. 
Ker pa je pri prenovi poslovanja običajno prisoten tudi odpor in nezadovoljstvo 
posameznikov, predlagamo, da se pri vseh udeležencih vzpostavi zavedanje o pomembnosti 
projekta vzpostavite učinkovitega storitvenega centra in njegovih pričakovanih rezultatih. 
 

8.4 Prenova poslovnih procesov 
 
Za uresničitev ciljev, postavljenih v začetku magistrskega dela, je v prvi fazi potrebno 
vzpostaviti storitveni center in enotno točko dostopa, kot njegovo osnovno značilnost. Šele z 
učinkovitim zbiranjem vseh zahtevkov na enem mestu, lahko zagotovimo njihovo ustrezno 
reševanje z uporabo številnih procesov upravljanja IT storitev. Pri tem se bomo osredotočili 
predvsem na operativne naloge, katerih cilj je zagotoviti normalno delovanje storitev 
naročnika.  
 
V današnjem času ni težko opravičiti stroške vzpostavitve storitvenega centra. Večina 
organizacij, med njimi tudi 3 GEN, je spoznala, da je to daleč najboljši pristop za ravnanje z 
zahtevki IT podpore [30]. Organizacija 3 GEN od vpeljave storitvenega centra želi in tudi 
pričakuje naslednje koristi:  

• večje zadovoljstvo uporabnikov storitev,  
• povečana dostopnost z uporabo enotne točke dostopa,  
• hitrejše in učinkovitejše reševanje uporabniških zahtevkov,  
• boljša komunikacija ter  
• bolj motiviran pristop k zagotavljanju storitev. 

 

8.4.1 Storitveni center 
 
Ko govorimo o storitvenem centru, govorimo o funkciji. ITIL funkcijo opredeljuje kot logičen 
koncept, ki se sklicuje na skupino ljudi, ki s pomočjo virov izvaja določene procese in 
aktivnosti [2]. Glede na analizo trenutnega stanja ugotavljamo, da trenutna oblika podpore 
nikakor ne ustreza načelom modernega storitvenega centra, kot ga vidi ITIL. V ta namen 
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predlagamo novo organizacijsko strukturo organizacije 3 GEN, ki bo omogočala vzpostavitev 
enotne točke dostopa v obliki storitvenega centra. ITIL med posamezne funkcije uvršča še 
službo za upravljanje tehničnih zadev, službo za upravljanje operativnih nalog informacijske 
tehnologije ter upravljanje aplikacij [30]. Tehnično osebje predstavlja skupino oziroma 
oddelek, ki nudi tehnično znanje za izvajanje podpore infrastrukturi, na kateri temeljijo 
informacijske storitve. Pod službo za upravljanje operativnih nalog razumemo osebje, ki se 
ukvarja z vsakodnevnimi aktivnostmi, ki zagotavljajo, da vsa infrastruktura in sistemi, na 
katerih temeljijo storitve, deluje normalno in v okviru pričakovanj. Upravljanje aplikacij pa je 
funkcionalna enota, ki je zadolžena za obvladovanje aplikacij, ki so v uporabi za izvajanje 
storitev skozi življenjski cikel. ITIL ne predpisuje enotne organizacijske oblike za izvajanje 
operativnih nalog. Vsaka organizacija to stori sama na podlagi lastne presoje. Glede na 
dejstvo, da vse zgoraj omenjene naloge opravljajo tri delovne skupine znotraj 3 GEN-a, 
predlagamo, da se sistemska služba v celoti ohrani v obstoječi obliki. V okviru prenove torej 
ne predvidevamo večanje števila članov podpore, predlagamo pa vzpostavitev več nivojske 
strukture podpore. Prvi nivo podpore, ki ga bodo predstavljali operaterji, bo zadolžen za 
spremljanje in izpolnjevanje vseh zahtevkov. V kolikor operaterji ne bodo kos tej nalogi, bo 
potrebna aktivacija izkušenejših članov podpore, to je sistemske službe. Sistemska služba bo 
tako po reorganizaciji predstavljala drugi nivo podpore. Z omenjeno strukturo se bo slednja 
znebila večine rutinskih nalog ter se posvetila le zahtevnejšim problemom.  
 
V tretji nivo podpore lahko štejemo posamezne zunanje izvajalce kot npr. IBM, Oracle, itd. 
Posodobljena organizacijska shema 3 GEN , ki bo med drugim zahtevala tudi nekatere nove 
vloge in odgovornosti, je razvidna s slike 27. 
 

 
 

Slika 27. Posodobljena organizacijska shema 3 GEN 

Potrebno je poudariti, da obstaja več načinov strukturiranja storitvenega centra in njegovega 
osebja. Odločitev za ustrezno strukturo je seveda odvisna od posamezne organizacije in 
njihovih potreb. ITIL v osnovi loči tri strukture storitvenega centra [30]: 

• Lokalni – najpogostejša oblika storitvenega centra. Takšna struktura je primerna za 
organizacije, kjer se center ter uporabniki njegovih storitev nahajajo na isti lokaciji. 

• Centralni – pri centralnem storitvenem centru vsi uporabniki koristijo en storitveni 
center, neodvisno od njegove lokacije. 
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• Virtualni – gre za storitveni center, ki se lahko nahaja kjerkoli in je dostopen od 
koderkoli. Zmogljivosti omrežij in napredek v telekomunikacijah omogočata, da je 
fizična lokacija storitvenega centra in podprtih storitev postala nepomembna. Tako je 
mogoče ustvariti vtis, da uporabniki dostopajo do centraliziranega storitvenega centra, 
pri tem pa je njegovo osebje razpršeno po celemu svetu. 

 
V praksi se pogosto izkaže, da je za zadovoljitev vseh poslovnih potreb podpore, potrebno 
združiti več različnih struktur storitvenega centra. V organizaciji 3 GEN predlagamo centralni 
storitveni center (slika 28).  
 

   

 
Slika 28. Centralni storitveni center 

Centralni storitveni center bo omogočal, da bodo vsi uporabniki 3 GEN koristili en storitveni 
center, neodvisno od lokacije. Takšna struktura je primerna zato, ker organizacija deluje na 
ločenih lokacijah v Ljubljani in Mariboru. Ker se podpora izvaja iz obeh lokacij, je uporaba 
lokalnega storitvenega centra neprimerna. S tem, ko se bo zagotovila enotna točka dostopa, bo 
centralni storitveni center, s središčem v Ljubljani, pripomogel k zmanjšanju operativnih 
stroškov, poenotil pogled nad dogajanjem ter izboljšal uporabo virov. Operaterji bodo tako 
sprejeli večje število zahtevkov, zagotovili pa bodo tudi njihovo ustrezno zabeleženje in 
reševanje, kar bo nedvomno razbremenilo tudi sistemsko službo. V kolikor se bo izkazala tudi 
potreba po fizični prisotnosti za reševanje določenih zahtevkov, bo možna razvrstitev članov 
podpore iz centralne lokacije. Osebje bo trenutno ostalo locirano kot je. 
 
Ne glede na samo strukturo storitvenega centra pa je ključnega pomena to, da uporabnik 
nedvomno ve, kam se obrniti v primeru pomoči. V ta namen predlagamo, da se za dostop do 
podpore 3 GEN zagotoviti le ena telefonska številka in en naslov elektronske pošte (npr. 
podpora@3gen.si). Neposredno naslavljanje zahtevkov na posameznike sistemske ekipe, ki se 
nahajajo bodisi v Mariboru bodisi v Ljubljani, ne bo dovoljeno. Zavedamo se tudi, da bo sama 
vzpostavitev storitvenega centra v začetku povzročila kar nekaj težav in nejevolje pri 
uporabnikih storitev 3 GEN zaradi spremenjenih komunikacijskih kanalov in režima dela. V 
ta namen predlagamo promocijo storitvenega centra in novih komunikacijskih kanalov z 
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uporabo pisarniških pripomočkom kot so svinčniki, zvezki, podloge za miško s kontaktnimi 
podatki storitvenega centra ter promocijo storitvenega centra na oglasnih deskah ter na spletni 
strani 3 GEN. Predvsem pa je bistvena promocija storitvenega centra med samo komunikacijo 
osebja podpore in uporabniki. 
 
Novi režim dela bo omogočal enotno točko dostopa tako, da se bo kakršenkoli zahtevek 
neposredno prijavil na storitveni center. Operaterji bodo odgovorni za sprejemanje in vestno 
beleženje vseh prihajajočih zahtevkov. S tem se bo sistemska služba rešila administrativnih 
nalog ter osredotočila izključno in samo na reševanje tistih zahtevkov, ki jih prvi nivo 
podpore ne bo znal rešiti. Primarna naloga vsakega storitvenega centra je povrnitev 
normalnega stanja, torej restavriranje storitev uporabnikom v najkrajšem možnem času [30]. 
Pojem restavracije storitev je pri tem mišljen v najširšem smislu. Obsega vse od odprave 
težav v tehničnem smislu do odgovorov na standardna vprašanja ter reševanja ostalih 
uporabniških zahtevkov. Trenutna vloga operaterjev bo po reorganizacij obsegala naslednje 
naloge:  

• beleženje vseh zahtevkov in njihova kategorizacija ter dodelitev prioritet, 
• zagotavljanje raziskovanja in diagnoze prvega nivoja podpore, 
• reševanje incidentov ter ostalih zahtevkov v okvirju sposobnosti, 
• predaja preostalih incidentov in zahtevkov na višje nivoje podpore, 
• obveščanje uporabnikov o napredku, 
• zapiranje vseh rešenih zahtevkov, 
• spremljanje rezultatov dogovorjenih anket o zadovoljstvu uporabnikov, 
• obveščanje uporabnikov o napredkih na incidentih. 

 
V ta namen bo potrebno operaterje tudi ustrezno izobraziti in izšolati.  
 
Posodobljeni proces dostopa do podpore (slika 29), že vključuje novo organizacijsko 
strukturo. Sam proces bo potekal tako, da operater, ki sprejme zahtevek, le-tega nemudoma 
zabeleži v aplikacijo. Zahtevek bodo uporabniki posredovali samo preko ene telefonske 
številke ali pa na enotni elektronski naslov. V kolikor prvi nivo podpore ne bo znal razrešiti 
zahtevek, bo le-tega posredoval na drugi nivo podpore. Če bo zahtevek predan sistemski 
službi, delo operaterja ne bo končano. Vse do razrešitve zahtevka bodo operaterji skrbeli za 
obveščanje uporabnikov o spremembi statusa zahtevka, prav tako pa bodo odgovorni za 
končno zaprtje zahtevka.  
 



54 
 

 
 

 
Slika 29. Posodobljen proces dostopa do podpore 

 
Ključ do uspešnega upravljanja storitev lahko najdemo tudi v zagotavljanju jasno definiranih 
odgovornosti in vlog. Velikost organizacije, struktura, obstoj morebitnih zunanjih partnerjev 
in ostali sorodni faktorji lahko vplivajo na dodeljevanje vlog. ITIL v ta namen razlikuje tri 
osnovne vloge v storitvenem centru in sicer vodja storitvenega centra, nadzornik storitvenega 
centra in analitik storitvenega centra. Tudi v organizaciji 3 GEN predlagamo omenjene vloge, 
njihove odgovornosti pa podajamo v nadaljevanju. 
 
Delo v storitvenem centru je v večji meri odvisno od analitikov. Njihova primarna naloga je 
zagotavljanje podpore prvega nivoja, skupaj s sprejemom zahtevkov, njihova morebitna 
eskalacija na višje nivoje, dokončno zaprtje zahtevkov ter stalna komunikacija z 
uporabnikom. Operaterji izpolnjujejo vlogo analitikov storitvenega centra. Glede na to, da je 
vloga nadzornika storitvenega centra primerna le v večjih centrih, bomo njegovo vlogo 
združili z vlogo vodje storitvenega centra. Izbrana oseba, predvidoma nekdo z daljšim stažem 
v organizaciji, ki nosi zaupanje in spoštovanje svojih vrstnikov, bo opravljal izbrane naloge, 
kot so organizacija in nadzor nad celotnim delom operaterjev, zagotavljanje ustreznih virov, 
kreiranje metrik, merjenje, izdelava poročil ter poročanje vodstvu o uspešnosti delovanja 
storitvenega centra.  
 
Operaterji storitvenega centra bodo pri svojem delu izvajali vnaprej definirane procese. Za 
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spremljanje učinkovitosti izvajanja teh procesov bomo uvedli tudi merjenje posameznih 
metrik, ki bodo odražali stanje procesov podpore. ITIL sicer priporoča vzpostavitev metrik že 
na trenutnih procesih, vendar to v našem primeru ni popolnoma mogoče. Kot je razvidno iz 
analize obstoječega stanja, enostavno ne moremo pridobiti podatkov o številu vseh zahtevkov, 
odzivnih časih itd. Ker trenutni podatki niso natančni in ne odražajo pravega stanja, 
predlagamo vzpostavitev metrik, ki nam bodo po prenovi aplikacije in posameznih procesov 
kazale na učinkovitost delovanja storitvenega centra.  
 
Za merjenje učinkovitosti in uspešnosti delovanja storitvenega centra, predlagamo naslednje 
metrike: 

• število vseh sprejetih zahtevkov, 
• število in odstotek razrešenih zahtevkov ob prvem kontaktu, brez potrebe po 

eskalaciji, 
• povprečen odzivni čas sprejema zahtevka, 
• povprečen čas rešitve standardnega zahtevka,  
• povprečen čas rešitve incidenta, 
• zadovoljstvo uporabnikov. 

 
Z željo, da se izognemo nepravilni rabi terminologije ITIL, podajamo tudi kratko definicijo 
temeljnih procesov, ki se izvajajo v storitvenem centru [30]: 

• incident – je nenačrtovana prekinitev storitve IT ali padec v kakovosti storitve IT. 
Incident je tudi okvara konfiguracijskega elementa, četudi še ta ni vplivala na 
delovanje storitev. Proces, ki se ukvarja z incidenti, se imenuje upravljanje incidentov.  

• problem – je nepoznan vzrok za pojav enega ali več incidentov. Upravljanje 
problemov je proces, odgovoren za preprečevanje problemov ter s tem preprečevanje 
nastanka incidentov, eliminacijo ponovnega pojava incidentov ter zmanjšanje vpliva 
incidentov, ki se jih ne da preprečiti. 

• dogodek – je definiran kot obvestilo, ki zagotavlja informacije o enem ali več 
upravljanih objektih. Proces, ki se ukvarja z dogodki, se imenuje upravljanje 
dogodkov. 

 

8.4.2 Proces upravljanja incidentov  
 
Cilj upravljanja incidentov je kar se da hitra vzpostavitev normalnega18 stanja delovanja 
storitev. Upravljanje incidentov se torej navezuje na vsak dogodek, ki negativno vpliva, ali ki 
bi lahko negativno vplival na storitev. Zajema vse dogodke, tudi tiste, ki jih sproži sistem za 
upravljanje dogodkov, pri čemer moramo biti pazljivi, saj niso vsi samodejno generirani 
dogodki incidenti. Nekateri so namreč le informacijske narave ali pa predstavljajo normalno 
stanje. Incidente lahko prav tako zazna nekdo izmed članov podpornega osebja (operaterji, 
sistemska služba), ki ga lahko sami zabeležijo oziroma posredujejo storitvenemu centru, 
zahtevke pa lahko posredujejo tudi uporabniki. Pri tem pa moramo biti pazljivi, saj niso vsi 
zahtevki uporabnika incidenti. V ta namen bomo ločili upravljanje incidentov od procesa 
izpolnjevanja standardnih zahtevkov. 
 
Slika 30 prikazuje proces upravljanja incidentov. Sam proces se začne tako, da se incident 

                                                
18 Normalno stanje delovanja storitve je opredeljeno kot tisto stanje, ki je znotraj okvirjev dogovora o nivoju 
storitev (angl. service level agreement – SLA) [2]. 
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identificira bodisi s strani uporabnikov, neposredno preko upravljanja dogodkov, ali pa ga 
odkrije član podporne ekipe. Operaterji storitvenega centra morajo nujno zabeleži vse 
incidente, ne glede na vir odkritja ali komunikacijskega kanala preko katerega je zahteva 
prišla. Pri vsakem vpisu incidenta v aplikacijo je pomembno, da se samodejno zabeležijo 
datum in čas prejetja zahtevka. Za vsak zahtevek je potrebno tudi hraniti vse relevantne 
informacije z namenom, da se ohrani poln zgodovinski pregled zapisa. V kolikor bi bilo 
potrebno incident dodeliti višjim instancam, bi drugi in tretji nivo podpore tako imele na 
razpolago popolne informacije zahtevka. Za vsak sprejet zahtevek bo potrebno zbrati ter v 
aplikacijo Incidenti zabeležiti naslednje informacije:  

• enoznačna referenčna številka (ID) incidenta – se generira samodejno, 
• kategorijo incidenta, 
• prioriteto incidenta, ki jo bomo določili na podlagi vpliva in resnosti, 
• datum in čas zapisa – se generira samodejno, 
• ime in priimek osebe oziroma skupine, ki je zahtevek zabeležila – se generira 

samodejno, 
• kanal komunikacije, preko katerega je bila zahteva posredovana, 
• kontaktne podatke uporabnika, npr. ime in priimek, oddelek, telefon, lokacija 

uporabnika. Te podatke lahko črpajo iz obstoječo baze GAMA, kamor se beležijo 
kontaktni podatki uporabnikov. V kolikor zapis o uporabniku ne obstaja, ga dodajo, 

• opis simptoma, 
• določimo status incidenta:  

o Odprto – incident se zabeleži, 
o V delu – začetna diagnoza in aktivnosti reševanja incidenta, 
o V čakanju – predaja zahtevka reševanja na tretji nivo podpore, 
o Zaključeno – zaprtje incidenta. 
Ob vsaki spremembi statusa incidenta, aplikacija, z uporabo elektronske pošte, 
samodejno obvesti uporabnika o spremembi, 

• skupina podpore oziroma oseba, kateri je bil zahtevek dodeljen, 
• opis aktivnosti, potrebne za rešitev zahtevka, 
• datum in čas rešitve, 
• preverimo kategorijo incidenta ob zaprtju zahtevka, 
• določimo datum in čas zaprtja. 

 
Po končani aktivnosti beleženja incidenta, je potrebno uporabnika obvestiti o trenutnem 
statusu incidenta. V ta namen storitveni center pošlje elektronsko pošto uporabniku, v kateri 
je razvidna referenčna številka incidenta, status incidenta ter kontaktni podatki storitvenega 
centra. Vsa sporočila uporabnikom, potrebna zaradi obveščanja o sprejemu in izvršitvi 
zahtevkov, napredka na incidentih ter ostala sporočila storitvenega centra bodo poslana v 
imenu storitvenega centra. Komunikacija bo potekala samo preko elektronske pošte, ki bo 
poslana preko skupnega elektronskega predala z podpisom člana podpore, ki dela na 
zahtevku. S tem bomo preprečili neposredno naslavljanje zahtevkov uporabnikov med 
podporno osebje. Za vsa morebitna vprašanja uporabnika in za nadaljnjo komunikacijo s 
storitvenim centrom je potreben samo odgovor (angl. reply) na prej poslano elektronsko 
pošto, kar bo vsekakor olajšalo uporabnikovo izkušnjo z reševanjem njegovega zahtevka. Ker 
bo vsa komunikacija potekala preko omenjenega elektronskega sporočila bodo tako tudi vse 
informacije zbrane na enem mestu. 
 
Prvi nivo podpore mora zbrati čim bolj natančen opis incidenta ter pridobiti vse relevantne 
informacije. V kolikor je ob samem beleženju zapisa jasno, da je zahtevek uporabnika preveč 



57 
 

 
 

skop, je potrebno pridobiti zahtevane informacije. Če je opis dovolj natančen oziroma ko je 
opis dopolnjen s strani uporabnika, sledi njegova kategorizacija. V tem koraku bi bilo 
smiselno določiti vprašalnike (angl. script) z vsebino kaj vprašati uporabnika, katere 
informacije pridobiti, ki bi bile koristne pri diagnozi in reševanju. 
 
Kategorizacija incidenta je potrebna zato, ker nam omogoča skozi analizo odkrivanje trendov 
pri reševanju problemov oziroma pri procesu upravljanju problemov. Večina orodij omogoča 
tri do štiri nivojsko granulacijo. Glede na to, da ima vsaka posamezna organizacija svoje 
značilnosti, je težko podati neke generične napotke za kategorizacijo, še posebej na nižjih 
nivojih granulacije. V ta namen smo, v skladu s priporočili ITIL, organizirali sejo viharjenja 
možganov (angl. brainstorming session). Dorekli smo višje-nivojske kategorije, dodali pa smo 
tudi kategorijo »Drugo«. Predlagane kategorije incidentov so: 

• infrastruktura, 
• strojna oprema, 
• aplikacija, 
• aplikativni strežnik, 
• omrežje, 
• operacijski sistem, 
• podatkovni baza, 
• neznana napaka, 
• človeška napaka, 
• drugo. 

 
Zgoraj omenjene kategorije bomo uvedli za obdobje treh mesecev. Po pretečenem obdobju bo 
sledila analiza, na podlagi katere bomo ugotovili, ali trenutna kategorizacija ustrezna ali ne. 
Na tistih kategorijah, ki so smiselne, bomo izvedli analizo, s čimer bomo prišli do nižjih 
stopenj kategorij. Zgoraj omenjeno aktivnost bomo večkrat izvedli z namenom, da pridemo 
do ustrezne kategorizacije, ki bo v praksi dejansko delovala. Nesmiselne kategorije opustimo. 
 
Po končani kategorizaciji operaterji preverijo, ali gre za standardni zahtevek. Ker standardni 
zahtevek predstavljajo majhno spremembo, z nizko stopnjo tveganja, njihova rešitev pa je 
vnaprej znana in določena, se lahko uporabniški zahtevek nemudoma razreši. V kolikor 
zahtevek uporabnika predstavlja incident, je potrebno postaviti tudi ustrezno prioriteto 
reševanja.  
 
Za vsak incident bo nujno potrebno določiti tudi prioriteto, saj na podlagi le-te podporno 
osebje ustrezno ukrepalo. Če imamo številne incidente z enako stopnjo pomembnosti je 
naloga storitvenega centra oziroma vodje le-tega, da določi prioriteto. Prioriteto bomo določili 
tako, da bomo upoštevali resnost incidenta (kako hitro je potrebna rešitev) in stopnjo vpliva, 
ki ga povzroča. Preprost in učinkovit način izračuna prioritete incidenta bo mogoče izračunati 
s pomočjo tabele prioritet (tabela 9). V vsakem primeru bo potrebno podporno osebje 
podučiti, kako določiti ustrezno stopnjo prioritete. V tem koraku predlagamo, da se tudi s 
pomočjo drugega nivoja podpore oblikujejo posameznimi primeri incidentov z ustrezno 
prioriteto, kar bo nedvomno olajšalo delo operaterjev, hkrati pa bodo prioritete odražale 
običajno prakso sistemske službe. Tabela prioritet je zelo generična. V kolikor se bo izkazalo, 
da je uporaba le-te nesmiselna, bodo člani podpore dajali prednost starejšim zahtevkom pred 
novimi. Zaradi okolja, v katerem deluje organizacija 3 GEN, pa moramo upoštevati tudi, da 
bo prišlo tudi do raznih nepredvidenih situacij, ki bodo prekoračile normalne stopnje prioritete 
in časovne cilje za razrešitev zahtevka. Govora je o t.i. VIP uporabnikih, npr. politični 
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funkcionarji, ministri itd., čigar zahteve bo potrebno obravnavati z najvišjo možno prioriteto. 
V takih primerih bo potrebno v aplikaciji kreirati tudi zaznamek VIP, saj gre za izjeme, ki bi 
ob analizi incidentov lahko popačile odraz realnega stanja. 
 

    Vpliv 
    velik srednji mali 

  
Resnost 
  

velika 1 2 3 
srednja 2 3  4 
mala 3 4 5 

  
Koda prioritete Opis prioritete Časovni cilj razrešitve 

1 kritična 1 h 

2 visoka  8 h 
3 srednja  24 h 

4 nizka  48 h 
5 načrtovana načrtovan 

Tabela 9. Tabela prioritet 

 
Ko je prioriteta določena, je potrebno preveriti, ali gre za izredni oziroma kritičen incident. V 
kolikor je odgovor pritrdilen, je potreben ločen postopek, z bolj strogimi roki ter višjo stopnjo 
nujnosti. Kateri incidenti so bolj pomembni, definiramo v okvirju določanja prioritet 
incidentom. Postopek reševanja izrednih incidentov poteka tako, da se incidente, z najvišjo 
stopnjo prioritete nemudoma posreduje drugemu nivoju v reševanje.  
 
V nadaljevanju procesa upravljanja incidentov sledi njihova začetna diagnoza in reševanje. 
Začetno diagnozo izvedejo operaterji storitvenega centra, po možnosti, ko imajo uporabnika 
še na telefonski zvezi. Če sprejmejo zahtevek po elektronski pošti, preverijo, ali imajo 
zadostne informacije. Če ne, zaprosijo uporabnika, da zahtevek dopolni. V kolikor prvi nivo 
podpore ne zna razrešiti zahtevka takoj, vendar misli, da ga lahko razreši brez pomoči ostalih 
nivojev podpore, obvesti uporabnika o spremembi statusa incidenta ter začne z iskanjem 
rešitve. Če se izkaže, da je incident prezahteven, sledi eskalacija na drugi ali tretji nivo 
podpore, ki ima bolj specializirane izkušnje. Drugi in tretji nivo se vključujejo v proces 
reševanja ob eskalacijah samo takrat, ko prvemu nivoju podpore zmanjka časa ali znanja pri 
reševanju incidentov ter pri izrednih incidentih. Eskalacija je mehanizem, ki pomaga pri 
pravočasnem reševanju incidenta. ITIL pozna dve vrsti eskalacije, funkcionalno eskalacijo in 
hierarhično eskalacijo [30]. Do funkcionalne eskalacije iz prvega v drugi nivo podpore pride, 
ko v prvem nivoju podpore zmanjka znanja ali izkušenj ali pa po poteku določenega 
časovnega intervala. Do hierarhične eskalacije pa lahko pride v katerem koli trenutku 
reševanja napake, ko pridemo do spoznanja, da naša rešitev ne bo pravočasna ali pa ustrezna. 
Eskalacija je lahko ročna ali avtomatična. V organizaciji 3 GEN se bomo do nadaljnjega 
posluževali samo ročne eskalacije, saj trenutna aplikacija te funkcionalnosti ne podpira. 
 
Ko je rešitev znana, se lahko incident razreši. Razrešitev dejansko pomeni povrnitev 
normalnega stanja. Običajno imamo na voljo dve rešitvi in sicer začasno oziroma obhodno 
rešitev ter končno rešitev. V kolikor gre za začasno rešitev, se incident razreši, nato pa se 
sproži proces upravljanja problema, z namenom, da se ugotovi razlog incidenta. Ne glede na 
samo rešitev pa mora biti le-ta ustrezno testirana in izvedena. V kolikor je v reševanje 
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incidenta vključena sistemska služba oziroma drugi nivo podpore, mora le-ta ob razrešitvi 
incident vrniti storitvenemu centru za formalno zaprtje. Lastništvo nad zahtevkov mora ostati 
v domeni storitvenega centra. Ne glede na to, komu je zahtevek dodeljen, incident ostane 
lastnina storitvenega centra skozi celoten proces. Storitveni center je prav tako odgovoren za 
spremljanje statusa incidenta in za obveščanje uporabnikov o morebitnih eskalacijah in 
spremembi statusa. Vse to se mora odražati v zapisu incidenta.  
 
Pri aktivnosti zaprtja incidenta mora storitveni center preveriti, ali je zapis incidenta popoln in 
ali vsebuje vse potrebne informacije. Operaterji lahko tudi preverijo, ali gre za ponavljajoči se 
incident in kakšna je verjetnost, da se lahko ponovi ter kako ga preprečiti. Storitveni center 
mora ob zaprtju incidenta tudi preveriti, ali je bila v samem začetku procesa kategorizacija 
incidenta primerna ter jo v nasprotnem primeru tudi popraviti. Prav tako je potrebno pri 
uporabniku preveriti, ali je rešitev dosegla želeni rezultat. V kolikor ja odgovor da, potem se 
lahko incident formalno zaključi, v nasprotnem primeru pa se proces vrne v aktivnost 
diagnoze in reševanja. V kolikor se uporabnika obvesti o rešitvi, z njegove strani pa ni 
povratne informacije, ali se lahko zadeva zaključi, predlagamo, da se po izteku treh delovnih 
dni smatra, da je incident zaključen. 
 
Po uspešni razrešitvi incidenta, se uporabniku pošlje tudi kratka anketa o zadovoljstvu. 
 
Za merjenje učinkovitosti in uspešnosti procesa upravljanja incidentov predlagamo naslednje 
metrike: 

• število vseh incidentov, 
• število in odstotek izrednih incidentov, 
• število incidentov, ki so bile dodeljene napačni osebi, 
• število incidentov z napačno kategorizacijo, 
• število in odstotek rešenih incidentov s strani prvega nivoja podpore. 

 



 

 

Slika 30. Posodobljen proces upravljanja incidentov proces upravljanja incidentov  
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8.4.3 Proces izpolnjevanje standardnih zahtevkov 
 
Izraz zahtevek v širšem smislu uporabljamo kot splošen opis za različne tipe zahtevkov, ki jih 
preko storitvenega centra sporočijo uporabniki. Številni izmed njih predstavljajo majhno 
spremembo, imajo nizko stopnjo tveganja, so pogosti ter ne potrebujejo veliko časa in virov 
za reševanje. Te imenujemo standardni zahtevki [2]. Glede na to, da v organizaciji 3 GEN ne 
prihaja do večjega števila zahtevkov, čigar postopki reševanja in izpolnitve bi bili raznoliki in 
specializirani, predlagamo, da se za standardne zahtevke koristi proces upravljanja z incidenti. 
V takem primeru bi standardni zahtevek enostavno vodili kot tip incidenta. Zato je nujno 
potrebno razlikovanje obeh pojmov. Incident običajno predstavlja ne planiran dogodek, 
medtem ko je standardni zahtevek nekaj, kar je vnaprej planirano in dorečeno. Bistvo 
izpolnjevanja standardnih zahtevkov bo, da zagotovimo hiter in enostaven dostop do 
posameznih storitev, ker pa bo njihovo reševanje popolnoma prepuščeno operaterjem, pa tudi 
razbremenitev sistemske službe. Naloge izpolnjevanja standardnih zahtevkov bodo: 

• zagotavljanje tistih zahtevkov, ki so vnaprej odobreni, 
• zagotavljanje informacij o delovanju storitev ter navodil, kako jih doseči, 
• ukvarjanje s komentarji, pritožbami, splošnimi informacijami.  

 
Največji izziv vzpostavitve ustreznega procesa izpolnjevanja standardnih zahtevkov bo 
priprava seznama standardnih storitev, za katere bo storitveni center zadolžen. Ključnega 
pomena za sam proces bo ustrezno poznavanje, katere zahtevke obravnavati kot incidente in 
katere kot standardne zahtevke.  
 
Za merjenje učinkovitosti in uspešnosti procesa izpolnjevanja standardnih dogodkov 
predlagamo naslednje metrike: 

• število vseh standardnih zahtevkov, 
• povprečni čas reševanja standardnih zahtevkov, 
• število in odstotek standardnih zahtevkov rešenih v predvidenem času, 
• zadovoljstvo uporabnikov s procesom reševanja standardnih zahtevkov. 

 

8.4.4 Upravljanje problemov 
 
Problem je definiran kot nepoznan vzrok enega ali več incidentov [30]. Upravljanje 
problemov je proces, odgovoren za preprečevanje nastanka incidentov, odpravo ponovnega 
pojava incidentov ter zmanjšanje vpliva tistih incidentov, ki se jih ne da preprečiti [30]. 
Aktivnosti upravljanja problemov so torej namenjene predvsem ugotavljanju razlogov za 
nastanek incidentov ter iskanju rešitev za probleme. ITIL zagovarja, da čeprav sta upravljanje 
incidentov in upravljanje problemov ločena procesa, lahko oba uporabljata enak prioritetni 
sistem, kategorije in orodja [30]. Ker to zagotavlja učinkovito komunikacijo med obema 
procesoma, bomo tudi pri prenovi procesa upravljanja problemom koristili tabelo prioritet 
(tabela 9), upoštevali enake kategorije ter uporabljali aplikacijo Incidenti.  
 
Proces upravljanja problemov se začne tako, da je potrebno problem odkriti. Probleme je 
mogoče odkriti na številne načine. Velika večino problemov se sproži preko storitvenega 
centra, kot reakcija na en ali več incidentov. Storitveni center lahko sicer začasno razreši 
incident, kljub temu pa ostane razlog problema neznan. Ker je velika verjetnost, da se bo 
incident ponovil, je potrebno problem zabeležiti in ga ustrezno obravnavati. Probleme je 
mogoče odkriti tudi v procesu analize incidenta, kjer lahko podpora ugotovi obstoj problema. 
Probleme lahko samodejno odkritje tudi proces upravljanja dogodkov, prav tako pa lahko na 



 

 

njih opozorijo tudi zunanji izvajalci. 
 
Proces upravljanja problemov prikazuje slika 31. Ko je problem odkrit, ga je potrebno 
zabeležiti. To bo naloga operaterjev. Ne glede na na
relevantne informacije problema. Ker se je pri tem seveda potrebno sklicevati na sam 
incident, ki je sprožil proces upravljanja problemov, bomo probleme obravnavali v aplikaciji 
Incidenti. V ta namen se v aplikacijo doda tudi nov zavihek »Problem« in vnosna polja, kar 
bo omogočalo ustrezno obravnavo problema ter beleženje vseh potrebnih informacij. Cilj je 
uporaba samo enega namenskega orodja za u
 
Ko je problem zabeležen, sledi njegova kategorizacija. Pri tem je nujno potrebno, da se 
uporabi ista kategorizacija kot pri upravljanju incidentov. Sledi prioritizacija problema in 
sicer na enak način kot pri procesu upravljanja incidentov. Glede na to, da oper
tehnično usposobljeni za reševanje problemov, je za vse nadaljnje aktivnosti odgovoren drugi 
nivo podpore oziroma sistemska služba. Po postavitvi ustrezne prioritete problema sledi 
njegova začetna preiskava in diagnoza. Ta je potrebna zato, da 
ITIL predlaga številne tehnike odkrivanja in reševanja problemov, kot npr Ishikawa diagrami, 
Pareto analiza, Kepner in Tregoe itd. Predlagamo, da se preu
tehnik, ki bi pripomogle k bolj strukturirane
 
V nekaterih primerih je mogoče odkriti za
primeru je izredno pomembno, da ostane zapis problema odprt, opis obhodne rešitve pa se 
zabeleži v zapisu problema. Incident se razre
problemu odprt. Iskanje njegove rešitve se nadaljuje, vse dokler ni napaka znana. Znano 
napako (angl. known error) bo potrebno zabeležiti v bazo znanih napak, ki jo bomo 
vzpostavili samo v ta namen.  
 
Rešitev se testira, problem se razreši. Ko je bila rešitev izvedena je potrebno zapis še 
formalno zapreti. Po vsakem izrednem problemu (kot ga definira sistem prioritet v 
organizaciji) je potrebna analiza. Pri tem ITIL predlaga, da skušamo pridobili odgovore 
predvsem na naslednja vprašanja [30]
narobe, kaj lahko storimo bolje ter kako lahko prepre
 

Slika 31. Dodan proces upravljanja problemov
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zabeleži v zapisu problema. Incident se razreši, formalno zapre, medtem ko ostane zapis o 
problemu odprt. Iskanje njegove rešitve se nadaljuje, vse dokler ni napaka znana. Znano 
napako (angl. known error) bo potrebno zabeležiti v bazo znanih napak, ki jo bomo 

testira, problem se razreši. Ko je bila rešitev izvedena je potrebno zapis še 
formalno zapreti. Po vsakem izrednem problemu (kot ga definira sistem prioritet v 
organizaciji) je potrebna analiza. Pri tem ITIL predlaga, da skušamo pridobili odgovore 

[30]: katere stvari smo naredili pravilno, kaj smo naredili 
narobe, kaj lahko storimo bolje ter kako lahko preprečimo ponovitev incidenta. 

. Dodan proces upravljanja problemov 

62 

Proces upravljanja problemov prikazuje slika 31. Ko je problem odkrit, ga je potrebno 
in odkritja, je potrebno zabeležiti vse 

relevantne informacije problema. Ker se je pri tem seveda potrebno sklicevati na sam 
incident, ki je sprožil proces upravljanja problemov, bomo probleme obravnavali v aplikaciji 

ti. V ta namen se v aplikacijo doda tudi nov zavihek »Problem« in vnosna polja, kar 
alo ustrezno obravnavo problema ter beleženje vseh potrebnih informacij. Cilj je 

problem zabeležen, sledi njegova kategorizacija. Pri tem je nujno potrebno, da se 
uporabi ista kategorizacija kot pri upravljanju incidentov. Sledi prioritizacija problema in 

in kot pri procesu upravljanja incidentov. Glede na to, da operaterji niso 
no usposobljeni za reševanje problemov, je za vse nadaljnje aktivnosti odgovoren drugi 

nivo podpore oziroma sistemska služba. Po postavitvi ustrezne prioritete problema sledi 
se ugotovi vzrok incidenta. 

ITIL predlaga številne tehnike odkrivanja in reševanja problemov, kot npr Ishikawa diagrami, 
i možnost uporabe posameznih 

asno (obhodno) rešitev vzroka incidenta. V takem 
primeru je izredno pomembno, da ostane zapis problema odprt, opis obhodne rešitve pa se 

ši, formalno zapre, medtem ko ostane zapis o 
problemu odprt. Iskanje njegove rešitve se nadaljuje, vse dokler ni napaka znana. Znano 
napako (angl. known error) bo potrebno zabeležiti v bazo znanih napak, ki jo bomo 

testira, problem se razreši. Ko je bila rešitev izvedena je potrebno zapis še 
formalno zapreti. Po vsakem izrednem problemu (kot ga definira sistem prioritet v 
organizaciji) je potrebna analiza. Pri tem ITIL predlaga, da skušamo pridobili odgovore 

: katere stvari smo naredili pravilno, kaj smo naredili 
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Za merjenje učinkovitosti in uspešnosti procesa upravljanja problemov predlagamo naslednje 
metrike: 

• število vseh zabeleženih problemov, 
• število in odstotek problemov, ki so prekoračili časovni okvir razrešitve, 
• zaostanek rešenih problemov in trend problemov, 
• število izrednih problemov, 
• odstotek opravljenih analiz izrednih problemov, 
• število zapisov v bazi znanih napak. 

 

8.4.5 Upravljanje dogodkov 
 
Dogodek je definiran kot obvestilo o enem ali več upravljanih objektih. Upravljanje 
dogodkov lahko deluje na več področjih upravljanja storitev. Poleg spremljanja 
konfiguracijskih elementov lahko spremljamo tudi varnostne mehanizme, licence programske 
opreme, uporabo strojne in programske opreme [30]. 
 
Dogodki se neprestano dogajajo. Zaradi njihovega velikega števila je skoraj da nemogoče 
odkriti in zabeležiti vse, zato je z vidika upravljanja storitev IT pomembno predvsem to, 
katere vrste dogodkov je potrebno spremljati. V splošnem podporne funkcije storitvenega 
centra delujejo tako, da reagirajo na zahtevke, ko jih uporabniki sporočijo, kljub temu pa 
lahko v nekaterih primerih zaznamo potencialne incidente še preden jih zaznajo uporabniki. 
To omogoča orodje Zabbix, ki samodejno spremljajo različne elemente infrastrukture [38]. 
Ob zaznavanju neobičajnih in nedovoljenih stanj orodje tvori dogodke.  
 
Prenovljeni proces upravljanja dogodkov bo torej potekal tako, da se bodo zaznani dogodki 
filtrirali. Namen filtriranja je določiti tip dogodka, na podlagi česar imamo vnaprej določene 
akcije kot odgovor na posamičen dogodek. V tem koraku se določi, ali je dogodek le 
informacijskega značaja, opozorilo ali izjema. Vsaka organizacija ima običajno svojo 
tipizacijo dogodkov [30]. V organizaciji 3 GEN predlagamo naslednje tipe dogodkov: 

• Dogodki informacijskega značaja - oznanjajo normalno delovanje, kjer ni potrebna 
nobena akcija. Gre za dogodke, ki preverjajo status upravljanih objektov ali preverja 
uspešno izvedbo neke aktivnosti (npr. e-pošta je dosegla naslovnika, uporabnik se 
uspešno prijavi v aplikacijo, transakcija je uspešno izvedena itd.). 

• Opozorilo - je dogodek, ki oznanja, da se storitev ali upravljalni objekt približuje 
mejnim vrednostim. Opozorilo je namenjeno obveščanju pravih oseb, procesa ali 
orodja, da se zagotovi ustrezna akcija, ki bo preprečila morebitno izjemo (npr. čas 
transakcije je za 10 odstotkov daljši od običajnega, v kolikor preide mejno vrednost 15 
odstotkov je to z vidika dogovora o mejnih vrednostih nesprejemljivo in predstavlja 
izjemo). 

• Izjeme – označujejo stanje, kjer storitev ali upravljalni objekt deluje abnormalno. To 
običajno pomeni, da so mejne vrednosti presežene, kar vpliva na poslovanje. Izjeme 
lahko predstavljalo odpoved, zmanjšano funkcionalnost (npr. strežnik je nedosegljiv, 
del omrežja se ne odziva na rutinske zahteve itd.). 

 
V kolikor je torej dogodek prepoznan, se zahteva nek odgovor oziroma akcija. Oblikovali smo 
štiri možne odgovore in sicer dogodek se samo zabeleži, samodejni odgovor, človeška 
intervencija, proces upravljanja incidentov oziroma problemov. Ne glede na sam odgovor, je 
dobra praksa, da se zabeleži tako dogodek sam, kot vse nadaljnje aktivnosti. Dogodek se 



 

 

lahko zabeleži v zapis dogodka (ang. event record), ali pa
dnevniku (angl. system log) in dnevniku sprememb (angl. event log). Glede na to, da 
sistemska služba redno pregleduje vse zapise (angl. logs), ni potrebe po beleženju teh 
dogodkov v namensko bazo. Dogodke, ki predstavljajo op
ustrezna akcija kot odgovor na pojav samega dogodka, bomo lahko vnaprej definirali in 
avtomatizirali, npr. ponovni zagon naprave ali storitve, sprememba parametra na napravi itd. 
V prvi fazi vzpostavitve procesa upravljanja do
posluževali. Izhajamo iz dejstva, da aplikacije, ki omogo
izkoriščamo v celoti. Zaradi pomanjkljivega znanja o aplikaciji in kompleksnosti celotne 
arhitekture, ki jo upravljamo, bi bilo 
 
Predlagani proces upravljanja dogodkov (slika 32) bo tako zahteval, da ima vsako opozorilo 
človeško intervencijo. Opozorilo je namenjeno predvsem obveš
zagotovi ustrezna akcija, ki bo prepre
eskalacija na drugi nivo podpore. Operaterji ne posedujejo ustreznega znanja za reševanje 
morebitnih napak na arhitekturi sistema. Sistemsko osebje bo tako ustrezno ukrepalo. V 
kolikor se izkaže, da je zadeva resna, se bo sprožilo postopek upravljanja incidentov oziroma 
problemov. Vse relevantne informacije o dogodku se bodo shranjevale v aplikaciji Incidenti.
 
V kolikor pa bo dogodek predstavljal izjemo stanje, kjer storitev ali upravljalni objekt de
abnormalno, bo potrebna takojšnja akcija. Ustrezen odgovor v takem primeru je sprožitev 
proces upravljanja problemov ali incidentov. Trenutno aplikacija Incidenti ne omogo
integracije z aplikacijo Zabbix. V kolikor se izkaže, da aplikacija Incidenti
prenovljenih procesov in merjenja njihove u
poslovnih procesov, bo vodstvo predlagalo nabavo ustreznejšega orodja. Do nadaljnjega 
neposredno kreiranje incidentov oziroma problemov na podlagi 
izjemo, ne bo mogoče. Kljub temu pa predlagamo, da se preu
elektronskega sporočila iz aplikacije Zabbix na storitveni center takoj, ko se zazna izjemno 
stanje. V takem primeru bi se proces upravljanja dogodka vs
 
Glede na veliko število dogodkov, ki se generirajo vsak dan, je prakti
vsak posamezni dogodek. Ne glede na to je izrednega pomena, da se preveri vse 
pomembnejše dogodke oziroma izjeme. Na koncu procesa upra
in pregled dogodkov. V kolikor se ugotovi, da je bil odgovor na dogodek ustrezen, se lahko 
dogodek zapre. 
 

Slika 32. Dodan proces upravljanja dogodkov
 
Za merjenje učinkovitosti in uspešnosti procesa

lahko zabeleži v zapis dogodka (ang. event record), ali pa ostane kot zapis v sistemskem 
dnevniku (angl. system log) in dnevniku sprememb (angl. event log). Glede na to, da 
sistemska služba redno pregleduje vse zapise (angl. logs), ni potrebe po beleženju teh 
dogodkov v namensko bazo. Dogodke, ki predstavljajo opozorilo in za njih že obstaja 
ustrezna akcija kot odgovor na pojav samega dogodka, bomo lahko vnaprej definirali in 
avtomatizirali, npr. ponovni zagon naprave ali storitve, sprememba parametra na napravi itd. 
V prvi fazi vzpostavitve procesa upravljanja dogodkov se te funkcionalnosti še ne bomo 
posluževali. Izhajamo iz dejstva, da aplikacije, ki omogoča omenjeno funkcionalnost, ne 

amo v celoti. Zaradi pomanjkljivega znanja o aplikaciji in kompleksnosti celotne 
arhitekture, ki jo upravljamo, bi bilo to skrajno neodgovorno in celo nevarno početje. 

Predlagani proces upravljanja dogodkov (slika 32) bo tako zahteval, da ima vsako opozorilo 
loveško intervencijo. Opozorilo je namenjeno predvsem obveščanju pravih oseb, da se 

o preprečila morebitno izjemo. V tem primeru bo potrebna 
eskalacija na drugi nivo podpore. Operaterji ne posedujejo ustreznega znanja za reševanje 
morebitnih napak na arhitekturi sistema. Sistemsko osebje bo tako ustrezno ukrepalo. V 

je zadeva resna, se bo sprožilo postopek upravljanja incidentov oziroma 
problemov. Vse relevantne informacije o dogodku se bodo shranjevale v aplikaciji Incidenti.

V kolikor pa bo dogodek predstavljal izjemo stanje, kjer storitev ali upravljalni objekt de
abnormalno, bo potrebna takojšnja akcija. Ustrezen odgovor v takem primeru je sprožitev 
proces upravljanja problemov ali incidentov. Trenutno aplikacija Incidenti ne omogo
integracije z aplikacijo Zabbix. V kolikor se izkaže, da aplikacija Incidenti, na podlagi že 
prenovljenih procesov in merjenja njihove učinkovitosti, ne bo ustrezno podpirala zahtevanih 
poslovnih procesov, bo vodstvo predlagalo nabavo ustreznejšega orodja. Do nadaljnjega 
neposredno kreiranje incidentov oziroma problemov na podlagi dogodka, ki predstavlja 

e. Kljub temu pa predlagamo, da se preuči možnost pošiljanja 
ila iz aplikacije Zabbix na storitveni center takoj, ko se zazna izjemno 

stanje. V takem primeru bi se proces upravljanja dogodka vsaj deloma avtomatiziral. 

Glede na veliko število dogodkov, ki se generirajo vsak dan, je praktično nemogoče pregledati 
vsak posamezni dogodek. Ne glede na to je izrednega pomena, da se preveri vse 
pomembnejše dogodke oziroma izjeme. Na koncu procesa upravljanja dogodkov sledi analiza 
in pregled dogodkov. V kolikor se ugotovi, da je bil odgovor na dogodek ustrezen, se lahko 

. Dodan proces upravljanja dogodkov 

inkovitosti in uspešnosti procesa upravljanja dogodkov predlagamo naslednje 
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ostane kot zapis v sistemskem 
dnevniku (angl. system log) in dnevniku sprememb (angl. event log). Glede na to, da 
sistemska služba redno pregleduje vse zapise (angl. logs), ni potrebe po beleženju teh 

ozorilo in za njih že obstaja 
ustrezna akcija kot odgovor na pojav samega dogodka, bomo lahko vnaprej definirali in 
avtomatizirali, npr. ponovni zagon naprave ali storitve, sprememba parametra na napravi itd. 

godkov se te funkcionalnosti še ne bomo 
a omenjeno funkcionalnost, ne 

amo v celoti. Zaradi pomanjkljivega znanja o aplikaciji in kompleksnosti celotne 
četje.  

Predlagani proces upravljanja dogodkov (slika 32) bo tako zahteval, da ima vsako opozorilo 
anju pravih oseb, da se 

ila morebitno izjemo. V tem primeru bo potrebna 
eskalacija na drugi nivo podpore. Operaterji ne posedujejo ustreznega znanja za reševanje 
morebitnih napak na arhitekturi sistema. Sistemsko osebje bo tako ustrezno ukrepalo. V 

je zadeva resna, se bo sprožilo postopek upravljanja incidentov oziroma 
problemov. Vse relevantne informacije o dogodku se bodo shranjevale v aplikaciji Incidenti. 

V kolikor pa bo dogodek predstavljal izjemo stanje, kjer storitev ali upravljalni objekt deluje 
abnormalno, bo potrebna takojšnja akcija. Ustrezen odgovor v takem primeru je sprožitev 
proces upravljanja problemov ali incidentov. Trenutno aplikacija Incidenti ne omogoča 

, na podlagi že 
inkovitosti, ne bo ustrezno podpirala zahtevanih 

poslovnih procesov, bo vodstvo predlagalo nabavo ustreznejšega orodja. Do nadaljnjega 
dogodka, ki predstavlja 

i možnost pošiljanja 
ila iz aplikacije Zabbix na storitveni center takoj, ko se zazna izjemno 

aj deloma avtomatiziral.  

če pregledati 
vsak posamezni dogodek. Ne glede na to je izrednega pomena, da se preveri vse 

vljanja dogodkov sledi analiza 
in pregled dogodkov. V kolikor se ugotovi, da je bil odgovor na dogodek ustrezen, se lahko 

 

upravljanja dogodkov predlagamo naslednje 
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metrike: 
• število dogodkov glede na tip dogodka, 
• število in odstotek dogodkov, ki so zahtevali človeško intervencijo, 
• število in odstotek dogodkov, čigar rezultat je proces upravljanja incidentov ali 

problemov. 
 

8.4.6 Izdelava poročil in poročanje 
  
Sposobnost izdelovanja poročil je ena izmed glavnih zahtev prenove oziroma vzpostavitve 
storitvenega centra in povezanih procesov. Poročila so glavni pokazatelj zrelosti naših 
procesov. Frekvenca izdelave poročil in pregled le-teh je seveda odvisna od pomembnosti 
samega procesa. V okviru aktivnosti podpore organizacije 3 GEN se trenutno ne izvajajo 
redna poročila. V večini primerov gre za ad-hoc poročila, ki pa so na podlagi možnosti 
aplikacije Incidenti in trenutno vzpostavljenih procesov bolj skopa.  
 
V skladu s priporočili ITIL in na podlagi prenovljenih in izboljšanih procesov, predlagamo 
poročila z sledečo vsebino in frekvenco:  

• Dnevna poročila o individualnih incidentih, standardnih zahtevkih, dogodkih in 
problemih na podlagi metrik, ki smo jih že opredelili. 

• Tedenska poročila, ki vsebujejo podatke o: 
o izrednih incidentih, ki: 

� se pogosto dogajajo, 
� zahtevajo največ časa za reševanje, 

o incidentih, ki zahtevajo reševanje problema, 
o znane napake in potrebne spremembe. 

• Mesečna poročila: 
o razpoložljivost storitev, 
o nivo zadovoljstva uporabnikov, 
o učinkovitost podpornega osebja in zunanjih izvajalcev, 
o ustreznost aplikacije Incidenti in Zabbix. 

 
Poročila bodo predstavljala osnovo za analizo in nenehno spremljanje ter izboljševanje 
storitvenega centra in povezanih procesov. 
 

8.5 Six Sigma in njeno uvajanje 
 
Izboljšanje kakovosti obstoječih procesov z uporabo metode Six Sigma je v skladu z den 
Boer-om možno izvajati v treh različnih organizacijah in sicer [6]: 

• v organizaciji, ki že izvaja Six Sigma projekte na procesih in je nova na področju 
ITIL; 

• v organizaciji, ki ima že vzpostavljene in utečene procese na podlagi dobrih praks 
ITIL in je nova na področju Six Sigme ter 

• v organizaciji, ki je nova na obeh področjih, a ima vzpostavljene procese. 
 
Organizacijo 3 GEN lahko umestimo med tiste organizacije, ki že imajo vzpostavljene 
posamezne procese, vendar so nove v kakovostnih pristopih in na področju ITIL. Glede na to, 
da v nalogi obravnavamo samo predlog rešitve vzpostavitve storitvenega centra in povezanih 
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procesov, ki v praksi bo oziroma ne bo zaživela, ne moremo nadgraditi oziroma izboljšati 
kakovostni vidik upravljanja storitev IT s pomočjo Six Sigme. V kolikor želimo aplicirati Six 
Sigmo, je potrebno zadostiti osnovnemu pogoju, obstoja procesa [6]. Brez osredotočenosti na 
ponovljivost procesa, metodologija nima prave vrednosti. 
 
Ko so procesi enkrat vzpostavljeni, sledi njihovo stalno izboljševanje. Sam ključ za izboljšave 
in hkrati tudi ena izmed zahtev Six Sigme pa je sposobnost merjenja. Six Sigma se sklicuje na 
dejstvo, da moramo procese meriti in analizirati, da jih lahko izboljšujemo [26]. Šele na 
osnovi vrednosti posameznih merjenih parametrov lahko nato ugotavljamo, ali storitev deluje 
v predvidenem okviru ali pa je potrebno izvajati ukrepe za izboljševanje njenega delovanja. V 
ta namen Six Sigma predpostavlja uporabo modela izboljšanja kakovosti imenovanim 
DMAIC (glej poglavje 4.2.2.1).  
 
Model DMAIC se uporablja za izboljšanje že obstoječih procesov [6]. Model koristi številna 
orodja in tehnike, ki s pomočjo statističnih analiz pripomorejo k ugotavljanju tistih področij 
za izboljšavo, ki stranko najbolj zadevajo. Z drugimi besedami, ko je nek proces že 
implementiran, se lahko s pomočjo modela osredotočimo na specifične probleme, opredelimo 
vire napake in jih na ta način tudi odpravimo. DMAIC si torej lahko predstavljamo kot 
reaktivno prakso, saj "reagira" na podatke o zmogljivosti in učinkovitosti obstoječih procesov 
ali storitev. 
 
Dejstvo je, da trenutno nimamo nikakršnih oprijemljivih podatkov, na podlagi katerih bi lahko 
z uporabo specifičnih tehnik in orodij Six Sigme izboljšali že obstoječe procese. Ko bo 
storitveni center vzpostavljen, povezani procesi implementirani in utečeni, bomo lahko na 
podlagi metrik, ki smo jih predstavili v podpoglavjih 8.4.1 do 8.4.5, dobili primerne podatke 
za analizo in s tem možnost izboljšav s pomočjo metode Six Sigma. 
 
Naslednje podpoglavje prikazuje primer izboljšave storitvenega centra na podlagi Six Sigme. 
Gre za prikaz primernega načina uvajanja Six Sigme z uporabo metode DMAIC. 
  

8.5.1 Primer izboljšave storitvenega centra z uporabo Six Sigme 
 
Projekt izboljšave razdelimo v pet faz (model DMAIC), in sicer definiraj, izmeri, analiziraj, 
izboljšaj in preveri. Znotraj vsake izmed naštetih faz koristimo posamezne koncepte Six 
Sigme, kar nam omogoča pridobitev informacij, ki nam omogočajo prehod v nadaljnje faze 
projekta. Prav tako vzpostavimo ustrezne metrike kot način merjenja napredovanja projekta. 
 
Definiraj 
 
Opredelimo problem in določimo merljive cilje. V tem koraku upoštevamo glas kupca (VoC). 
Povratne informacije uporabnikov, glede učinkovitosti in uspešnosti delovanja podpore, ki 
smo jih pridobili s pomočjo intervjujev, lahko strnemo z naslednjimi opisi:  

• problem oziroma napako sem moral opisati več osebam preden je bila razrešena, 
• problem oziroma napako sem moral opisati več osebam in vsakič se je od mene 

zahtevalo, da izvedem isti nabor diagnostičnih korakov, 
• včasih je bila storitev hitra, zahteva ja bila razrešena, včasih pa je zadeva potekala 

predolgo, 
• nekateri izmed članov podpore so bili sposobni zahtevek razrešiti hitro, medtem ko 

drugi spet ne. 
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Na podlagi povedanega določimo cilj. Cilj je povečati odstotek razrešenih zahtevkov ob 
prvem stiku z uporabnikom na 50 odstotkov. Koristi povečanja števila razrešenih zahtevkov 
ob prvem stiku so predvsem povečano zadovoljstvo uporabnikov in manjši stroški delovanja 
drugega nivoja podpore. 
 
Metrike, ki jih določimo za ta projekt so: 

• doprinos – mera razrešenih zahtevkov ob prvem stiku, 
• napake – nerazrešeni zahtevki ob prvem stiku, 
• čas – čas razrešitve uporabnikovega zahtevka, 
• stroški – stroški, ki jih povzročijo napake. 

 
Izmeri  
 
V tem koraku opredelimo, kaj je kritično za kakovost (CTQ). Dejansko glas kupca pretvorimo 
v kriterije, kaj je kritičnega za uporabnika in s tem za kakovost.  
 
Kaj je torej kritično za kakovost? Za kakovost je predvsem pomembno zadovoljstvo 
uporabnikov, kar izhaja iz razrešitve njihovih zahtevkov že ob prvem stiku s storitvenim 
centrom.  
 
Prva naloga v tem koraku je, da razumemo proces storitvenega centra ter da ugotovimo 
vitalne komponente, ki jih lahko izboljšamo. Mapa procesa (angl. process map) nam pomaga 
razumeti proces delovanja storitvenega centra, kot to vidi uporabnik. Vsak korak procesa 
sestoji iz dejavnikov (X na sliki 33), sorazmerno z dejavniki pa lahko obstaja eden ali več 
rezultatov (Y na sliki 33). Nekateri izmed teh rezultatov so sprejemljivi za uporabnika, spet 
drugi niso. Namen tega koraka je torej odkriti tiste aktivnosti, ki imajo negativen vpliv na 
želeni rezultat [19]. 
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Slika 33. Mapa procesa delovanja storitvenega centra 
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Analiziraj 
  
V fazi analiziranja skušamo ugotoviti vzrok problema, pri čemer si pomagamo z zajetimi 
podatki za analizo. 
 
V tem koraku lahko koristimo diagram vzrokov in posledic, s pomočjo katerega ugotovimo 
tiste dejavnike, ki lahko vplivajo na končni rezultat. Rezultatu procesa (v našem primeru gre 
razreševanje zahtevkov ob prvem stiku z uporabnikom) se lahko pripiše vrsto vzročnih 
dejavnikov. Gre za slikovni prikaz možnih vzrokov problemov, ki lahko vplivajo na 
realizacijo tega cilja. Običajno uporabljamo šest glavnih vzorčnih dejavnikov (meritve, 
materiali, osebje, okolje, metoda in naprave), vsak od teh pa ima lahko tudi več vzrokov [6]. 
Ugotovljena problemska področja so prikazana na sliki 34.  
 

 
Slika 34. Diagram vzrokov in posledic 

 
Rezultati te aktivnosti predstavljajo vhodne podatke za analizo FMEA [6]. Potem, ko so 
vhodni in izhodni parametri vsakega koraka procesa določeni, lahko s pomočjo analize FMEA 
postavimo prioriteto posameznim problemom ter poizkušamo najti možne rešitve s pomočjo 
viharjenja možganov. V tabeli 10 je vsak X in Y identificirana njegova prioriteta pa je podana 
na podlagi kriterijev kot so resnost, pogost pojava in stopnja odkritja pojava.  
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Predlagana rešitev 

Uporabnika ima 
zahtevek 

Uporabnik ne 
kontaktira 
storitvenega centra 

Problem se ne 
razreši dovolj hitro 

Uporabnik koristi 
alternativno 
rešitev 

9 9 9 729 Zgraditi kredibilnost v 
storitveni center, 
pripraviti ljudi k uporabi 
storitvenega centra. 
Orodja, sredstva, 
usposabljanje. 

Iskanje rešitve Agent ne pozna 
rešitve 

Agent ne more 
raziskati problema 

Ni informacij v 
bazi znanja 

10 9 8 720 Nadaljnji razvoj baze 
znanja oziroma nabava 
novejšega orodja 

Iskanje rešitve Eskalacija 
problema 

Problem se ne 
razreši dovolj hitro 

Agenti niso 
ustrezno 
izšolani/ni dovolj 
informacij 

9 9 8 648 Posodobi operativne 
postopke 

Agent podpore se 
javi na klic 

Agent ne more 
nuditi pomoč 

Problem se ne 
razreši 

Agenti niso 
izšolan 

9 7 9 567 Navzkrižno 
usposabljanje 

Iskanje rešitve Ni dovolj časa za 
raziskave 

Problem se ne 
razreši 

Predolgo iskanje 
rešitve v bazi 
znanja 

8 8 8 512 Razvij bazo znanja 

Povpraševanje oz. 
proces končan 

Napačna rešitev Problem se ne 
razreši 

Rešitev v bazi 
znanja je napačna 

10 5 9 450 Zunanje mnenje – 
ekspert za bazo znanja 

Iskanje rešitve Preveliko število 
klicev hkrati 
(vrsta) 

Agent ne more 
raziskati problem 

Premalo število 
agentov 

8 8 7 448 Kadri (viri) / planiranje 
ustreznega števila 
agentov (urnik) 

Agent podpore se 
javi na klic 

Agent ne more 
nuditi pomoč 

Problem se ne 
razreši 

Prenos problema 
na drugo skupino 

8 6 7 336 Proces spremembe 

Povpraševanje oz. 
proces končan 

Napačna rešitev Problem se ne 
razreši 

Agent ne razume 
problema 

5 5 7 175 Ustrezno šolanje 
agentov, poznavanje 
procedur itd. 

Skala resnost: 
10= nevarno brez opozorila 
8= izguba primarne funkcije 
5= izguba sekundarne funkcije 
2= majhna napaka 
1= malo ali nič učinka 

Skala pogostost pojava: 
10= skoraj neizogibnost napake 
8= pogoste napake 
5= zmerne napake 
2= občasne napake 
1= malo verjetna napaka 

Skala odkritje pojava: 
10= skoraj nedokazljivo 
8= malo možnosti za odkritje 
5= mala verjetnost odkritja 
2= razumna verjetnost zaznavanja 
1= skoraj zagotovo odkritje  

Tabela 10. FMEA analiza 

 
Rezultat tega koraka je potrdil dejstvo, da imajo nekatere aktivnosti negativen vpliv na želeni 
cilj. Na podlagi FMEA analize lahko sedaj izluščimo dve področji za izboljšanje in sicer 
šolanje ter vzpostavitev baze znanja. 
 
Baza znanja je orodje, ki omogoča hitro in učinkovito pridobivanje informacij o zahtevah 
uporabnika. Skozi uporabo baze znanja se lahko doseže ponovljivost reševanja uporabnikovih 
zahtevkov. Osebje podpore sicer ima na razpolago bazo znanja, vendar je ne uporabljajo, saj 
je proces pridobitve potrebnih informacij pretežek ali pa informacije sploh niso na voljo. Baza 
znanja je preveč osnovna, neučinkovita ter ni integrirana v proces upravljanja incidentov. 
Potrebuje se torej prenova le-te oziroma nabava novega orodja. Dobra praksa ugotavlja, da je 
uporaba baze znanje bistvenega pomena za učinkovito delovanje storitvenega centra. 
Integracija orodja s sistemom upravljanja incidentov bi tako omogočala hitro in učinkovito 
iskanje informacij prvega nivoja podpore pri reševanju uporabnikovih zahtevkov. Tako bi 
lahko vso osebje podpore, ne glede na njihovo znanje in izkušnje, bilo sposobno reševati tudi 
kompleksnejše zahtevke. V ta namen bi bazo znanja z ustreznimi informacijami napolnilo 
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tehnično osebje, torej drugi nivo podpore. Vrednost zagotovljene storitve bi bila tako 
izboljšana. 
 
Druga predlagana izboljšava so programi izobraževanja in šolanja. Glede na to, da ni mogoče 
shraniti vsega znanja v bazo znanja, so prav tako potrebne osnovne tehnične sposobnosti z 
namenom povečanja vrednosti storitve. Smiselna je uvedba navzkrižnega izobraževanja, kar 
bi omogočilo večji pretok znanja med operaterji ter drugim nivojem podpore. Tako bi lahko 
tehnično osebje pomagalo odkriti tiste uporabnikove zahteve, ki bi jih lahko razrešil prvi nivo 
podpore, seveda na podlagi rešitve, ki bi jo specificiral drugi nivo. Rešitev bi se 
dokumentirala v bazo znanja. 
 
Izboljšaj 
 
V tem koraku predlagamo izboljšave. Smiselna je integracija procesa upravljanja incidentov z 
bazo znanja, kar bi omogočalo reševanje tudi kompleksnejših zahtevkov s strani prvega nivoja 
podpore. Baza znanja mora biti ustrezna. Omogočati mora enostavno iskanje informacij. V 
kolikor ni možna nadgradnja obstoječega orodja, moramo nabaviti novo orodje. Smiselna je 
tudi organizacija navzkrižnega šolanja operaterjev, kar bi izboljšalo njihovo tehnično znanje. 
Kreiramo akcijski načrt ter predlagani rešitvi izvedemo. 
 
Nadziranje 
 
Temu sledi še zadnja faza modela DMAIC, faza nadziranja. V tem koraku nenehno 
spremljamo učinkovitost in uspešnost posameznih procesov ter ukrepamo v kolikor se mejne 
vrednosti prekoračijo. Pri tem je naše vodilo glas kupca ter njegove zahteve glede kakovosti 
same storitve.  
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9 Zaključek 
 
Upravljanje storitev IT znaša po raziskavah nekje med 70 do 90 odstotkov skupnih stroškov 
lastništva informacijske tehnologije. Za učinkovito upravljanje storitev informacijske 
tehnologije obstajajo številni standardi in ogrodja. V svetovnem merilu je danes najpogosteje 
uporabljen pristop upravljanja storitev ITIL. ITIL na sistematičen način pojasnjuje odnose 
med procesi in njihovimi aktivnostmi, ki so potrebni za izvajanje in upravljanje storitev IT. 
Osredotoča se na to, kako zagotoviti storitve IT, konkretna izvedba pa ni pojasnjena. Zato 
stroka izpostavlja potrebo po razširitvi ogrodja oziroma njegovo dopolnitev tudi z drugimi 
pristopi. V tem kontekstu se največkrat omenja Six Sigma. Statistična narava Six Sigme 
omogoča, da se na podlagi intervjujev in anket ugotovijo področja, ki so za uporabnika 
kritična. Ključ za izboljšave in hkrati tudi ena izmed zahtev Six Sigme pa je sposobnost 
merjenja. Šele na osnovi vrednosti metrik lahko nato ugotavljamo, ali storitev deluje v 
predvidenem okviru ali pa je potrebno izvajati ukrepe za izboljševanje delovanje storitve. 
Stična točka obeh pristopov je v nenehnem izboljševanju storitev. Ko so procesi enkrat 
vzpostavljeni, sledi njihovo stalno izboljševanje. Izsledek primerjave obeh pristopov lahko na 
kratko strnemo z ugotovitvijo, da ITIL vzpostavlja standardizirane procese, medtem ko jih Six 
Sigma izboljšuje in s tem tudi dviguje njihovo kakovost.  
 
Vzpostavitev storitvenega centra je najboljši pristop ravnanja z zahtevki podpore IT in tudi 
organizacija 3 GEN se tega zaveda. Na podlagi izsledkov teoretičnega dela smo podali 
predlog vzpostavitve storitvenega centra z vsemi bistvenimi procesi podpore ITIL, ki smo jih 
definirali in modelirali s pomočjo notacije BPMN. V praktičnem delu smo ocenili trenutno 
stanje organizacije na osnovi opazovanja in intervjujev, ki zajema poslovne procese, ljudi in 
tehnologijo. Na podlagi razkoraka med trenutnim in želenim stanjem smo določili prioritete 
za realizacijo postavljenega cilja. Tako smo v prvi fazi oblikovali enotno točko dostopa za 
uporabnike. Zbiranje vseh zahtevkov na enem mestu omogoča njihovo ustrezno reševanje z 
uporabo vnaprej določenih procesov. Pri tem smo se osredotočili na operativne naloge, 
katerih cilj je zagotoviti normalno delovanje uporabnikovih storitev. Za dosego takšnega 
stanja smo prenovili oziroma vzpostavili štiri ključne procese, ki se izvajajo v storitvenem 
centru. Za vsak proces posebej smo določili tudi metrike. Samo z rednimi meritvami lahko 
spremljamo napredek pri uvajanju in/ali izboljševanju že obstoječih procesov. Glede na to, da 
naloga obravnava samo predlog vzpostavitve storitvenega centra, nimamo nikakršnih 
podatkov za analizo predlaganih procesov. Ko bo storitveni center vzpostavljen, povezani 
procesi implementirani in utečeni, bomo lahko na podlagi predlaganih metrik dobili primerne 
podatke za analizo in s tem možnost izboljšav z metodo Six Sigma. Osnovo za izboljšave 
predstavlja jasna definicija strankinih zahtev. Na podlagi teh zahtev lahko nato določimo 
kriterije, kaj je ključnega za stranko in s tem za kakovost. Za izboljšavo obstoječih procesov, 
ki ne dosegajo predpisane kakovosti, Six Sigma predvideva uporabo modela DMAIC.  
 
Prenova in izboljšava ITIL procesov je kompleksno opravilo. Implementacija predstavlja 
veliko spremembo v delovnih praksah organizacije in obnašanju ljudi. Običajno je prisoten 
tudi odpor in nezadovoljstvo posameznikov ob uvajanju sprememb, zato je potrebno 
vzpostaviti zavedanje o pomembnosti projekta in pričakovanih rezultatih. Uspešno 
vzpostavljen storitveni center bi v organizacijo prinesel številne koristi, kot npr. večje 
zadovoljstvo uporabnikov, hitrejše in učinkovitejše reševanje zahtevkov, večja komunikacija 
in skupinsko delo ter povečanje konkurenčnosti na podlagi manjših stroškov in večje 
kakovosti storitev.  
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10 PRILOGA A – Vprašalniki 
 
Priloga A vsebuje tri vprašalnike, na podlagi katerih je mogoče pridobiti oceno trenutnega 
stanja procesov podpore. Vsak vprašalnik je sestavljen iz petih nivojev. Za vsak nivo so 
predvidena vprašanja, na katere je mogoč le odgovor DA ali NE. Pritrdilni odgovori na 
vprašanja, označena s črko O (obvezno), za katere se zahteva obvezen odgovor, se točkujejo z 
dvema točkama. Vsi ostali pritrdilni odgovori se točkujejo samo z eno točko. Negativni 
odgovori se ne točkujejo. Za vsak nivo vprašalnika je predvideno tudi minimalno število točk. 
V kolikor ne dosežemo minimalnega števila točk posameznega nivoja lahko smatramo, da je 
izbrano področje zrelo za izboljšavo. Za dosego minimalnega števila točk se zahteva pritrdilen 
odgovor na vsa obvezna vprašanja plus pritrdilen odgovor na eno neobvezno vprašanje. Cilj 
vprašalnikov je torej primerjati obstoječe stanje s priporočili ITIL.  
 
Rezultati posameznih odgovorov, pridobljenih s pomočjo intervjujev v organizaciji 3 GEN, so 
za lažjo predstavo prikazani tudi v grafični obliki ob koncu vsakega vprašalnika. Interpretacija 
rezultatov pa je podana poglavju 8.2. 
 
 Vprašalnik za storitveni center 
  DA ali NE Obstoječa 

vrednost 
 Začetne zahteve   

O Ali v vaši organizaciji obstaja storitveni center, ki upravlja, koordinira in razrešuje incidente? NE 0 

 Ali storitveni center predstavlja enotno točko dostopa za vse uporabnike oziroma odjemalce? NE 0 

 Ali storitveni center nudi uporabnikom informacije glede morebitnih sprememb? NE 0 

 Minimalni rezultat za dosego nivoja: 3  0 

 Namen vodstva   

O Ali je poslovna potreba po storitvenem centru znana in razumljena? DA 2 

O Ali so finance in ostala sredstva, za učinkovit storitveni center, na razpolago? DA 2 

 Ali višje vodstvo smatra storitveni center kot strateško funkcijo v organizaciji? NE 0 

 Ali je namen in prednosti uporabe storitvenega centra znotraj organizacije znana? NE 0 

 Ali je bilo izvedeno izobraževanje in usposabljanje ter informiranje uporabnikov glede prednosti 
uporabe storitvenega centra? 

NE 0 

 Minimalni rezultat za dosego nivoja: 5  4 

 Zmožnosti procesa   

O Ali so vse funkcije storitvenega centra dogovorjene? NE 0 

O Ali ima osebje storitvenega centra ustrezno strategijo za pridobivanje potrebnih informacij od 
uporabnikov za obdelavo incidenta? 

NE 0 

O Ali storitveni center zagotavlja uporabniku vse potrebne informacije povezane z razpoložljivostjo 
storitve, enoznačno številko incidenta oziroma referenčno številko, ki služi kot osnova za 
komunikacijo ter obveščanje o statusu incidenta? 

NE 0 

O Ali Storitveni center izvaja začetno analizo oziroma oceno zahtevka z željo po hitri rešitvi zahtevka 
oziroma njegovo eskalacijo na drugi nivo podpore? 

NE 0 

 Ali storitveni center informira uporabnike o spremembah statusa reševanja incidentov? NE 0 

 Ali storitveni center izvaja ankete o zadovoljstvu svojih uporabnikov? NE 0 

 Minimalni rezultat za dosego nivoja: 8  0 

 Notranje povezave   

O Ali storitven center predstavlja enotno točko dostopa za vse uporabnike oziroma odjemalce? NE 0 

 Ali se incidenti prejšnjega tedna obravnavajo z uporabniki? NE 0 

 Ali obstaja enoten vir informacij o uporabnikih, preko katerega se spremlja njihovo zadovoljstvo? NE 0 



74 
 

 
 

 Ali je drugi nivo podpore vključen v reševanje zahtevkov? DA 1 

 Minimalni rezultat za dosego nivoja: 3  1 

 Izhodni podatki procesov   

O Ali obstaja enoten vir informacij o uporabnikih, ki se redno posodablja? DA 2 

O Ali obstajajo standardne forme za pridobivanje informacij o uporabniku? NE 0 

O Ali so storitve, ki jih nudi storitveni center, natančno opredeljene in na poznane vsem uporabnikom? NE 0 

 Ali se izvaja analiza izkoriščenosti delavcev, ki bi pomagala določiti pravo število zaposlenih? NE 0 

 Ali se izvajajo tedenska poročanja, ki izpostavljajo razpoložljivost storitvenega centra, zadovoljstvo 
strank in izredne incidente? 

NE 0 

 Minimalni rezultat za dosego nivoja: 6  2 

 Nadzor kakovosti   

O Ali so standardi in ostali kriteriji, ki pridejo v poštev pri registraciji incidentov in beleženju klicev, 
pojasnjeni operaterjem storitvenega centra? 

NE 0 

O Ali je osebje, odgovorno za izvajanje aktivnosti storitvenega centra, ustrezno izšolano? NE 0 

 Ali organizacija določa in preverja cilje in zahteve storitvenega centra? NE 0 

 Ali se uporabljajo ustrezna orodja, ki so v pomoč izvajanju storitev storitvenega centra? DA 1 

 Minimalni rezultat za dosego nivoja: 5  1 

 Upravljanje informacij   

O Ali nudite vodstvu informacije o incidentih? DA 2 

O Ali nudite vodstvu informacije glede operativnega učinka storitvenega centra? NE 0 

 Ali nudite vodstvu informacije glede potreb pri šolanju uporabnikov? NE 0 

 Ali nudite vodstvu informacije glede analize trendov pojavljanja in reševanja incidentov? NE 0 

 Minimalni rezultat za dosego nivoja: 5  2 

 Zunanje povezave   

O Ali sklicujete redne sestanke z vsemi zainteresiranimi udeleženci glede zadev, ki se tičejo 
storitvenega centra? 

NE 0 

O Ali storitveni center izmenjuje informacije s procesom upravljanja problemov glede povezanih 
problemov in znanih napak? 

NE 0 

 Minimalni rezultat za dosego nivoja: 4  0 

 Kontakt z uporabniki   

O Ali preverjate pri uporabnikih, če aktivnosti storitvenega centra ustrezno podpirajo njihove poslovne 
potrebe? 

NE 0 

O Ali preverjate pri uporabnikih, če so zadovoljni z vašimi storitvami? NE 0 

O Ali aktivno spremljate trende zadovoljstva uporabnikov? NE 0 

O Ali spremljate uporabniško dojemanje vrednosti storitev, ki jih nudite? NE 0 

 Minimalni rezultat za dosego nivoja: 8  0 

O = obvezen odgovor   
 



 

 

Slika 35. Odgovori na vprašalnik za storitveni center

 
 Vprašalnik za proces upravljanja incidentov
  

 Začetne zahteve 

O Ali se beležijo in hranijo vsi zapisi incidentov?

 Ali storitveni center incidente ovrednoti in klasificira, preden jih preda v reševanje na drugi nivo 
podpore? 

 Ali obstaja upravljalec incidentov, ki je odgovoren za upravljanje in

 Minimalni rezultat za dosego nivoja: 3 

 Namen vodstva 

O Ali je organizacija predana namenu zmanjševanja vpliva incidentov z njihovo hitro odpravo?

O Ali so finance in ostala sredstva za proces upravljanja 

 Ali so poslovne potrebe, ki odrejajo prioritete za delo z incidenti, znane?

 Ali je bilo šolanje osebja storitvenega centra, ki bi pokazalo povezavo med procesom upravljanja 
incidentov in drugimi procesi (upravljanje problemov, dogodkov in izpolnjevanje standardnih 
zahtevkov), izvedeno?  

 Minimalni rezultat za dosego nivoja: 5 

 Zmožnosti procesa 

O Ali se vzdržuje baza incidentov, ki vključ

O Ali se za razreševanje incidentov ravna po pravilih in postopkih dolo
storitev (SLA)? 

O Ali obstaja postopek za klasifikacijo incidentov s podrobno tabelo vplivov in prioritet?

O Ali obstaja postopek za dodeljevanje, nadziranje in obveš
incidenta? 
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. Odgovori na vprašalnik za storitveni center 

Vprašalnik za proces upravljanja incidentov 
DA ali NE

 

Ali se beležijo in hranijo vsi zapisi incidentov? NE

Ali storitveni center incidente ovrednoti in klasificira, preden jih preda v reševanje na drugi nivo NE

Ali obstaja upravljalec incidentov, ki je odgovoren za upravljanje in eskalacijo incidentov? NE

 

 

Ali je organizacija predana namenu zmanjševanja vpliva incidentov z njihovo hitro odpravo? DA

Ali so finance in ostala sredstva za proces upravljanja incidentov zagotovljena? DA

Ali so poslovne potrebe, ki odrejajo prioritete za delo z incidenti, znane? NE

Ali je bilo šolanje osebja storitvenega centra, ki bi pokazalo povezavo med procesom upravljanja 
incidentov in drugimi procesi (upravljanje problemov, dogodkov in izpolnjevanje standardnih 

NE

 

 

Ali se vzdržuje baza incidentov, ki vključuje vse podatke o zabeleženih incidentih? DA

Ali se za razreševanje incidentov ravna po pravilih in postopkih določenih v dogovoru o nivoju NE

postopek za klasifikacijo incidentov s podrobno tabelo vplivov in prioritet? NE

Ali obstaja postopek za dodeljevanje, nadziranje in obveščanje uporabnika o spremembi statusa NE
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O Ali obstaja postopek za zapiranje incidentov? NE 0 

 Ali oseba, odgovorna za proces upravljanja incidentov, svetuje in predlaga izboljšave za storitveni 
center? 

DA 1 

 Ali je upravitelj incidentov pooblaščen, da uveljavlja dogovorjene nivoje storitev z drugim nivojem 
podpore in pri zunanjih ponudnikih? 

NE 0 

 Ali upravitelj incidentov koordinira proces upravljanja problemov in osebja za podporo, ko se zgodi 
izredni incident? 

NE 0 

 Ali se izvaja analiza delovne obremenjenosti z namenom, da se ugotovi potrebni nivo znanja osebja, 
izkušnje osebja in s tem povezani stroški za upravljanje incidentov? 

NE 0 

 Minimalni rezultat za dosego nivoja: 11  3 

 Notranje povezave   

O Ali proces upravljanja incidentov primerja incidente s problemi in bazo znanih napak? NE 0 

 Ali proces upravljanja incidentov obvešča storitveni center in proces upravljanja problemov o 
obhodnih (začasnih) rešitvah? 

NE 0 

 Ali se incidenti, ki prekoračijo dogovorjen nivo storitev, indetificirajo in ugotovitve posredujejo 
skupini, ki incidente razrešuje? 

NE 0 

 Minimalni rezultat za dosego nivoja: 3  0 

 Izhodni podatki procesov   

O Ali se beležijo in hranijo vsi zapisi incidentov, vključno z rešitvijo ali obhodno (začasno) rešitvijo? NE 0 

O Ali je storitveni center in uporabniki storitev obveščeni o rešenih in zaprtih incidentih? DA 2 

 Ali se redno ustvarjajo statusna poročila za tiste skupine, ki sodelujejo v reševanju incidentov? NE 0 

 Ali se izvaja analiza izkoriščenosti delavcev, ki bi pomagala določiti potrebno število zaposlenih? NE 0 

 Ali se izvaja aktivnost pregleda poročil z namenom, da se osvetli detajle eskaliranih incidentov? NE 0 

 Minimalni rezultat za dosego nivoja: 5  2 

 Nadzor kakovosti   

O Ali so standardi kriteriji, ki pridejo v poštev pri registraciji incidentov in beleženju klicev, pojasnjeni 
skupini za upravljanje incidentov? 

NE 0 

O Ali proces upravljanja incidentov razume dogovore o nivoju storitev (SLA)? NE 0 

O Ali je osebje, ki je odgovorno za razreševanje incidentov, ustrezno izšolano? DA 2 

 Ali organizacija določa in preverja cilje in zahteve za upravljanje incidentov? NE 0 

 Ali se uporabljajo ustrezna orodja v pomoč pri upravljanju incidentov? DA 1 

 Minimalni rezultat za dosego nivoja: 7  3 

 Upravljanje informacij   

O Ali nudite vodstvu informacije glede analize trendov pojavljanja in reševanja incidentov? NE 0 

O Ali nudite vodstvu informacije glede eskaliranih incidentov? NE 0 

 Ali nudite vodstvu informacije glede odstotka incidentov, ki so obdelani v dogovorjenem odzivnem 
času? 

NE 0 

 Ali nudite vodstvu informacije glede odstotka incidentov, ki so zaprti s strani storitvenega centra brez 
uporabe drugih nivojev podpore? 

NE 0 

 Minimalni rezultat za dosego nivoja: 5  0 

 Zunanje povezave   

O Ali imate redne sestanke s storitvenim centrom, kjer se analizira odprte, zaprte in eskalirane incidente? NE 0 

O Ali obstajajo opredeljene in znane povezave med storitvenim centrom in procesom upravljanja 
incidentov? 

NE 0 

O Ali proces upravljanja incidentov izmenjuje informacije s procesom upravljanja problemov glede 
povezanih problemov in znanih napak? 

NE 0 

 Minimalni rezultat za dosego nivoja: 6  0 

 Kontakt z uporabniki   

O Ali preverjate pri uporabnikih, če aktivnosti procesa upravljanja incidentov ustrezno podpirajo njihove 
poslovne potrebe? 

NE 0 

O Ali preverjate pri uporabnikih, če so zadovoljni z vašimi storitvami? NE 0 



 

 

O Ali aktivno spremljate trende zadovoljstva uporabnikov?

O Ali uporabljate informacije o zadovoljstvu 

O Ali spremljate uporabniško dojemanje vrednosti storitev, ki jih nudite?

 Minimalni rezultat za dosego nivoja: 10 

O = obvezen odgovor 
 

Slika 36. Odgovori na vprašalnik 

 
 Vprašalnik za proces upravljanja problemov
  

 Začetne zahteve 

O Ali se vsaj nekatere aktivnosti procesa upravljanja problemov izvajajo v organizaciji, kot na primer 
določanje problema, analiza problema ali rešitev problema?

 Ali so posameznikom ali funkcijskim skupinam dolo
problemov? 

 Ali se potencialni problemi formalno obravnavajo in identificirajo?

 Ali obstaja postopek s katerim se izredni incidenti eskalirajo iz prvega nivoja podpore?

 Minimalni rezultat za dosego nivoja: 3 

 Namen vodstva 

O Ali sta namen in prednosti upravljanja problemov razložena in pojasnjena v organizaciji?

 Ali ima organizacija postopke za registracijo problemov in njihovo reševanje?

 Ali obstaja namen vodstva k proaktivnemu prepre

 Ali ima organizacija za cilj zmanjšanje celotnega števila problemov in 
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Ali spremljate uporabniško dojemanje vrednosti storitev, ki jih nudite? NE

  

 

. Odgovori na vprašalnik za proces upravljanja incidentov 

Vprašalnik za proces upravljanja problemov 
DA ali NE

 

Ali se vsaj nekatere aktivnosti procesa upravljanja problemov izvajajo v organizaciji, kot na primer 
analiza problema ali rešitev problema? 

DA

Ali so posameznikom ali funkcijskim skupinam določene posamezne aktivnosti upravljanja NE

Ali se potencialni problemi formalno obravnavajo in identificirajo? DA

se izredni incidenti eskalirajo iz prvega nivoja podpore? NE

 

 

Ali sta namen in prednosti upravljanja problemov razložena in pojasnjena v organizaciji? DA

za registracijo problemov in njihovo reševanje? NE

Ali obstaja namen vodstva k proaktivnemu preprečevanju problemov? DA

Ali ima organizacija za cilj zmanjšanje celotnega števila problemov in čas njihovega reševanja? DA
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 Minimalni rezultat za dosego nivoja: 3  4 

 Zmožnosti procesa   

O Ali so odgovornosti za različne aktivnosti upravljanja problemov določene? NE 0 

O Ali obstajajo postopki za kontrolo izrednih problemov? NE 0 

O Ali obstaja postopki za preiskovanje problemov? NE 0 

 Ali imajo reševalci problemov ustrezne smernice za določitev narave problema? NE 0 

 Ali se kompleksni problemi, ki se preiskujejo na več različnih tehničnih področjih, ustrezno 
koordinirajo? 

NE 0 

 Ali obstaja postopek za zapiranje problemov? NE 0 

 Ali obstaja mehanizem za sledenje rešitev problemov? NE 0 

 Ali nadzorujete učinkovitost skupine za reševanje problemov? NE 0 

 Minimalni rezultat za dosego nivoja: 7  0 

 Notranje povezave   

O Ali je narava problema vedno dokumentirana kot del informacije problema? NE 0 

O Ali je proces upravljanja problemov odgovoren za popolnost vseh informacij o problemu? NE 0 

 Ali je upravljalec problemov odgovoren za pregled in popolnost vseh informacij problema? NE 0 

 Ali so predlagane rešitve problema pregledane in odobrene s strani neodvisnega vira? NE 0 

 Minimalni rezultat za dosego nivoja: 5  0 

 Izhodni podatki procesov   

O Ali se ustvarjajo redna, standardizirana poročila o problemih? NE 0 

 Ali so storitve, ki jih nudi proces upravljanja problemov, dovolj jasne tudi ostalim podpornim 
funkcijam? 

NE 0 

 Ali se zahtevki za spremembe ustvarjajo na osnovi analize problema? NE 0 

 Ali poročila upravljanja problemov vsebujejo tudi komentarje o rezultatih proaktivnega upravljanja 
problemov? 

NE 0 

 Minimalni rezultat za dosego nivoja: 3  0 

 Nadzor kakovosti   

O Ali so standardi in ostali kriteriji vedno uporabljeni pri aktivnostih upravljanja problemov? NE 0 

O Ali je osebje, odgovorno za upravljanje problemov, ustrezno izšolano? DA 0 

 Ali organizacija določa in preverja cilje in zahteve za upravljanje problemov? NE 2 

 Ali se uporabljajo ustrezna orodja in produkti v pomoč upravljanju problemov? NE 0 

 Minimalni rezultat za dosego nivoja: 7  2 

 Upravljanje informacij   

O Ali proces upravljanja problemov nudi informacije vodstvu glede incidentov? NE 0 

 Ali nudite informacije vodstvu glede operativnega učinka procesa upravljanja problemov? NE 0 

 Ali proces upravljanja problemov nudi informacije vodstvu glede trendov in porazdelitve problemov 
po področjih? 

NE 0 

 Minimalni rezultat za dosego nivoja: 4  0 

 Zunanje povezave   

O Ali imate redne sestanke z vsemi zainteresiranimi udeleženci v katerem se diskutira o zadevah, ki se 
tičejo procesa upravljanja problemov? 

NE 0 

O Ali proces upravljanja problemov izmenjuje informacije s storitvenimi centrom glede incidentov 
povezanih s problemi ali glede obveščanja uporabnikov v primeru večjih izpadov? 

NE 0 

 Minimalni rezultat za dosego nivoja: 4  0 

 Kontakt z uporabniki   

O Ali preverjate pri uporabnikih, če aktivnosti procesa upravljanja problemov ustrezno podpirajo 
njihove poslovne potrebe? 

NE 0 

O Ali preverjate pri uporabnikih, če so zadovoljni z vašimi storitvami? NE 0 



 

 

O Ali aktivno spremljate trende zadovoljstva uporabnikov?

O Ali uporabljate informacije o zadovoljstvu uporabnikov za izboljšave vaših storitev?

O Ali spremljate uporabniško dojemanje vrednosti storitev, ki jih nudite?

 Minimalni rezultat za dosego nivoja: 10 

O = obvezen odgovor 
 
 

Slika 37. Odgovori na vprašalnik za proces upravljanja problemov
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