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Pojmovnik okrajšav

POJMOVNIK OKRAJŠAV

BA – bančna programska rešitev.

B2B (business to business) – poslovanje s pravnimi strankami.

ERP (Enteprise resource planning) -  uporabniške rešitve za zagotavljanje prvin poslovnega 
procesa.

FRN - standardna programska rešitev SAP - finančno, računovodsko, nabavni modul, ki smo 
ga uvajali v slovenskem podjetju.

FRS - finančno-računovodska programska rešitev, ki so jo uporabljali v podjetjih 1 in 2 ter 
slovenskemu podjetju pred uvedbo FRN.

NAD (name and address) – šifrant strank matičnega podjetja.

PRN -  standardna  programska  rešitev  matičnega  podjetja  za  podporo  delovanja  funkcije 
opravljanja storitev.

PRS - hišno razvita programska rešitev podjetja 1 za podporo delovanja funkcije opravljanja 
storitev.

PUD (pick up and delivery) – pobiranje in dostava pošiljk.

RFID – (radio frequency identification) – prepoznavanje na osnovi radijskih frekvenc.
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Povzetek/Summary

POVZETEK

V nalogi sem predstavil pregled razvoja računalništva: od poudarka na strojni in programski 
opremi  k  poudarku  na  informatiki.  Ker  menim,  da  je  ravno  teorija  uvajanja  standardnih 
programskih rešitev eno izmed pomembnejših področij prihodnjih etap razvoja računalništva, 
sem se odločil,  da se v svoji nalogi soočim s to problematiko.  Začel  sem s predstavitvijo 
splošnega pregleda dosedanjih raziskav na področju uvajanja ERP programskih rešitev in se 
kasneje osredotočil na primer uvajanja standardne finančno-računovodske programske rešitve 
v podjetju, ki se ukvarja z dostavo pošiljk. Veliko zahtevnost projekta, vpetega v razmere 
združevanja  podjetij,  sem prikazal  z  analizo  primerjave  začetnega  s  končnim stanjem in 
problemi  pri  izdelavi  izvedbenega  načrta  projekta.  Njegova  izdelava  mi  je  omogočila 
oblikovati predlog sestavin posplošenega modela uvajanja programskih rešitev. 

Ključne  besede:  razvoj  računalništva,  razvoj  strojne  opreme,  razvoj  programske  opreme, 
razvoj  računalniško  podprte  informatike,  uvajanje  ERP  sistemov,  uvajanje  standardnih 
programskih  rešitev,  ravnatelj  projektov  uvajanja,  proces  uvajanja  standardne  programske 
rešitve  SAP – finančno-računovodskega modula,  model  uvajanja  standardnih  programskih 
rešitev,  ravnanje  s  spremembami,  finančno-računovodska  funkcija,  funkcija  opravljanja 
storitev, razmere združevanja podjetij, čiščenje in priprava podatkov…

SUMMARY

I tried to present a brief overview of computer and information science theory development. It 
seems  to  me  that  implementation  theory  might  just  be  the  next  step  of  computer  and 
information science theory. An effort has been made to present this challenging issue with 
cases and theory of international ERP system implementations. I have focused on a specific 
finance and accounting software implementation case at an express-logistic company. All the 
challenges of this demanding project with the detailed analysis have been pointed out. The 
implementation was a big challenge due to the company merger, which was running in the 
background. Based on the project implementation plan and experiences from my involvement 
in the project I offered elements of general implementation theory potentially usable for most 
software implementations. 

Key words: computer and information science, hardware development, software development, 
information  science  development,  implementation  of  ERP  systems,  implementation  of 
standard  applications,  implementation  project  manager,  process  of  implementing  standard 
SAP  application  –  finance  and  accounting  module,  standard  application  implementation 
model, change management, finance and accounting function, function for providing services, 
circumstances of enterprises merger, data cleaning and preparation... 
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1 UVOD

1.1 IZZIV, NAMEN, CILJI IN METODE

Razvoj  programske  opreme  je  iz  »umetnosti«  (1960-1970)  prešel  v  obrtno  stopnjo 
(1970-1990)  ter  nato  dosegel  industrijski  obseg  gospodarske  dejavnosti  (1990  in  naprej). 
Vsebinsko (po vseh poslovnih funkcijah) se informacijski sistemi čedalje širše in podrobneje 
prilagajajo  zahtevam  poslovanja.  Ponudniki  programske  opreme  preusmerjajo  svojo 
pozornost  z  razvoja  na  trženje  že  obstoječe,  standardizirane  palete  programskih  rešitev. 
Razvoj  za  majhne  trge  vse  bolj  opuščajo.  Tudi  za  podjetja  –  uporabnike  te  programske 
opreme – je nakup splošno uveljavljenih in preizkušenih programskih rešitev smotrnejši, saj 
ob nižji ceni tudi manj tvegajo. Težišče informacijskih znanosti se tako premika iz znanj o 
razvoju k znanjem o uvedbi programske opreme. To povzroča velike spremembe na področju 
informatike. 

Ob zavedanju, da bo problematika uvajanja ERP in drugih standardnih programskih rešitev v 
podjetjih eno izmed ključnih vprašanj nadaljnjega razvoja uporabe informacijske tehnologije 
bom  ravnateljem  projektov  je  namen  tega  dela  povečati  uspešnost  ravnateljev  projektov 
uvajanja informacijskih rešitev v združbah tako da jim na urejen način ponudimo koristna 
spoznanja na tem področju. Tako se bodo lažje izognili pastem, ki se pri tem pojavljajo in 
oviram, ki so vsaj deloma pogojene s pomanjkanjem znanj o tej vsebini.

Na osnovi znanj iz teorije uvajanja standardnih programskih rešitev ter opravljene analize 
razkorakov  po  posameznih  področjih  uvajanja  finančno-računovodske  programske  rešitve 
(FRN) v razmerah  združevanja  podjetij  in  njenega  izvedbenega  načrta  bom izdelal  dobro 
utemeljen  predlog  posplošenega  in  s  tem  širše  uporabnega  modela  uvajanja  standardnih 
programskih rešitev.

Naloge  se  bom  lotil  s  primerjanjem  ugotovitev  iz  literature  o  uvajanju  standardnih 
programskih rešitev (predvsem ERP sistemov) ter pri tem poiskal nujna kot tudi priporočena 
področja delovanja, ki jih bom skušal povezati v model. Vsebino teh področij kot tudi osnutek 
modela  bom z analiziranjem razkorakov med začetnim in  želenim stanjem uvajanja  FRN 
dopolnil,  preveril  in  razvijal  še naprej  na primeru  uvajanja standardne programske rešitve 
FRN. Tako dobljeni  model  bom s posploševanjem zgradil  ter  utemeljil  v predlog modela 
uvajanja standardnih programskih rešitev, ki bi v primeru potrditve z nadaljnjimi raziskavami 
lahko postal tudi širše uporaben.

PREDSTAVITEV PROBLEMATIKE

Uvajanje programskih rešitev kot del procesa razvoja programske rešitve je bilo zelo dolgo 
časa prezrto. Temu sta botrovala predvsem dva razloga. Prvi je ta, da ko razvoj programskih 
rešitev  izpopolnijo  informatiki,  večina  programskih  rešitev  tako  zelo  ustreza  potrebam 
kupcev, da uvajanje sploh ni potrebno. Po drugi strani pa je v preteklosti imelo veliko podjetij 
slabo podprte ali celo nepodprte poslovne procese. Uvajanje v celoti razvitih in že narejenih 
programskih rešitev je bilo v takem primeru dosti lažje, saj so le-te predstavljale čudežno 
rešitev,  katere izid so bili  poenostavljeni in izboljšani poslovni procesi.  Če malo orišem s 
primerom: nekdo brez strehe nad glavo bo zadovoljen že z najpreprostejšo hišo. Nekdo, ki že 

2



Uvod

ima hišo, bo najprej moral to podreti, da bo lahko kasneje na njeno mesto postavil novo z 
bazenom.

Sčasoma  pa  se  zadeve  spremenijo.  Izpopolnjene  programske  rešitve,  začinjene  s 
telekomunikacijskimi prvinami, so povzročile pričetek informacijske revolucije. Po eni strani 
gre  za  izziv  povezovanja,  sestavljanja  in  združevanja  računalnikov,  strežnikov  in  drugih 
informacijskih naprav, ki morajo kot računalniško omrežje delovati usklajeno. Po drugi strani 
pa gre za izziv snovanja, povezovanja in združevanja programskih rešitev in zbirk podatkov v 
informacijske  sisteme.  Slednji  omogočajo  podjetjem  vse  boljše  in  boljše  spremljanje 
poslovanja  tako  na  izvedbeni  (ali  operativni)  kot  tudi  na  ravnateljski  ravni.  V  podjetjih 
stremijo  k  temu,  da  bi  z  informacijsko  tehnologijo  čim bolje  podprli  čim več  poslovnih 
procesov. S tem po eni strani namreč povečajo zanesljivost zbranih informacij in pridobijo 
podrobnejši vpogled v dogajanje posameznega poslovnega procesa. Po drugi strani pa s tem 
povečajo število  zbranih informacij  in pridobijo  širši  pregled celotnega  poslovanja.  Oboje 
služi kot osnova za možno doseganje večje smotrnosti porabe prvin poslovnih procesov, torej 
večjo  učinkovitosti  poslovanja  pri  nižjih  stroških.  Poslovni  procesi  kot  najpomembnejše 
sestavine poslovanja in informacijski sistemi tako postajajo vedno bolj ena, neločljiva celota. 

Vendar vsaka na novo dodana informacijska naprava, programska rešitev ali zbirka podatkov, 
ki  jo  v  podjetju  vključijo  v  obstoječ  informacijski  sistem,  poveča  njegovo  zapletenost, 
nerazumljivost  in  zahtevnost  kasnejšega  vzdrževanja.  Poleg  tega  pa  pri  tem,  vsebinsko 
gledano,  ne  gre  zgolj  za  tehnične  spremembe  informacijskih  sistemov,  temveč  tudi  za 
organizacijske spremembe poslovnih procesov. Vsak poseg v informacijski sistem mora biti 
zato toliko bolj pretehtan in vnaprej načrtovan. V veliko podjetjih so zato vzpostavili posebne 
informacijske  oddelke,  katerih  zaposlenci  se  ukvarjajo  predvsem  s  prilagajanjem, 
posodabljanjem, uvajanjem in vzdrževanjem informacijske tehnologije.

Kupljena programska rešitev koristi podjetju šele takrat, ko jo podjetje tudi uvede. Ta prehod 
iz »samo kupi« na »kupi in uvedi« je bil za nekatere tako presenetljiv, da so bili njihovi prvi 
projekti  uvajanja  programskih  rešitev  popoln  polom.  Še  posebej,  ko  je  šlo  za  uvajanje 
uporabniške rešitve za zagotavljanje smotrnega vključevanja prvin poslovnega procesa (ERP 
- enterprise resource planning). Ti so se pojavili ob koncu 80-tih let in kot že ime pove, je 
takšen sistem ključen za nemoteno poslovanje. Neuspešna uvedba ERP sistema lahko poleg 
izničenja koristi nakupa tudi uniči podjetje (povzeto po: Shields, 2001; 6-7).

Pri  uvajanju  programske  rešitve  gre  za  dva  problema  in  sicer:  problem zamenjave  stare 
programske  rešitve  z  novo  ter  problem  uveljavitve  uporabe  nove  programske  rešitve  v 
poslovnem procesu. Prvi problem je pretežno tehnične narave, zato si lahko pri njegovem 
reševanju pomagamo z znanjem načrtovanja informacijskih sistemov in prenosa, obdelave ter 
čiščenja  podatkov.  Drugi  problem  pa  je  običajno  organizacijske  narave,  saj  stremi  k 
usklajenosti  obstoječega poslovnega procesa,  s  procesom,  ki  ga podpira  nova programska 
rešitev. V podjetju namreč pred uvedbo uporabljajo staro programsko rešitev, ki podpira star 
poslovni proces, drugačen od tistega, ki ga podpira nova programska rešitev. Razliko med 
obema procesoma skušajo  v  podjetju  premostiti  z  organizacijskimi  spremembami,  zato  si 
bomo  pri  reševanju  tega  problema  pomagali  z  načini  spreminjanja,  prilagajanja  ali  celo 
prenavljanja  poslovnih  procesov  kot  tudi  nasploh  z  organizacijsko  teorijo  uveljavljanja 
sprememb. 

Omeniti  velja,  da  lahko  drugi  problem  rešimo  tudi  tehnično  s  prilagajanjem poslovnega 
procesa,  ki  ga podpira  nova  programska  rešitev,  tistemu,  ki  ga  podpira  stara  programska 
rešitev.  Zagotovo  pa  je  največji  problem  ta,  da  morata  biti  oba  problema  (tehnični  in 
organizacijski)  rešena  hkrati  in  usklajeno.  Nič  nam  namreč  ne  koristi,  če  zamenjamo 
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programsko  rešitev,  a  ne  prilagodimo  poslovnega  procesa.  Podobno  nam  tudi  prilagojen 
poslovni proces, ne da bi zamenjali programski rešitvi, ne bo koristil. Dodatna težava pri tem 
je,  da  zaradi  vsebinsko  različne  narave  problemov  vsakega  rešuje  druga  skupina 
strokovnjakov. Prvi  problem običajno tako rešujejo računalničarji,  informatiki,  načrtovalci 
omrežij  in  analitiki,  ki  se  ravnajo  po  načelih  logike,  medtem ko  drugi  problem rešujejo 
ravnatelji, organizatorji in psihologi, ki se vsaj deloma ravnajo intuitivno - po občutkih. Ker 
morata  obe  skupini  stremeti  k  istemu  cilju  –  uvedbi  nove  programske  rešitve,  je  lahko 
sodelovanje  obeh  skupin  zaradi  razlik  v  načinu  razmišljanja  oteženo.  Posamezna  skupina 
lahko namreč zaradi osredotočenosti na reševanje svojega problema nehote povzroči težave 
drugi skupini. Podobno se lahko posamezna skupina ušteje, ko pričakuje, da bo določen del 
njenega problema lahko rešila druga skupina. Ko računalničarji namreč proglasijo nekaj za 
tehnično  nerešljivo,  pričakujejo  da  bodo  ta  problem  rešili  organizatorji,  tako  kot  tudi 
organizatorji pričakujejo, da jim bodo računalničarji pomagali pri njim nerešljivih problemih. 
Ker je sodelovanje obeh skupin ključno za uspešno uvedbo programskih rešitev, bom v nalogi 
skušal najti čim več stičnih točk med delovanjem obeh skupin. 

Prav tako imamo pri proučevanju in raziskovanju uvajanja standardnih programskih rešitev v 
praksi številne težave. Ker je vsak projekt uvajanja enkraten in neponovljiv dogodek, smo pri 
njegovem proučevanju  nehote  podvrženi  tudi  dejavnosti,  s  katero  se  podjetje  ukvarja,  in 
razmeram, ki so takrat v podjetju. V primeru uvajanja standardne programske rešitve SAP 
(FRN),  na  katerem  sem  vrednotil,  dopolnjeval  in  razvijal  model  uvajanja,  sem  moral 
upoštevati tudi vse probleme, ki so bile posledica združevanja podjetij. Družba za dostavo 
pošiljk je v želji po večji pokritosti svetovnega trga ustanovila hčerinsko podjetje v Sloveniji 
in  preko  njega  kupila  dve  podjetji  z  namenom,  da  ju  kasneje  tudi  pripoji  k  svojemu 
slovenskemu podjetju. To je povzročilo nemalo težav pri združevanju in prenosu podatkov, 
saj je morala družba spremljati računovodske in finančne podatke ločeno za vsa tri podjetja 
hkrati,  vse  dokler  sodišče  ni  izdalo  pravnomočnega  sklepa  o  pripojitvi.  Prav  tako  pa  so 
nakupu sledili tudi organizacijski problemi in številni nesporazumi zaradi neskladja mnenj, 
kar je povzročilo menjavo vrhovnega ravnateljstva in splošno nezadovoljstvo zaposlencev. 
Zaradi tega je bilo načrtovanje sprememb poslovnih procesov in izobraževanje uporabnikov 
SAP-a močno oteženo in zelo tvegano.

Na osnovi izkušenj, zbranih iz enega samega primera uvajanja standardne programske rešitve, 
pa je seveda zelo težko sklepati in posploševati. Zato si je treba nujno pomagati tudi s teorijo 
in drugimi že zaključenimi raziskavami na tem področju. Poleg tega so projekti uvajanja zelo 
zahtevni in obširni ter trajajo tudi po več let, zaradi česar jih težko proučujemo več hkrati. Po 
drugi strani pa se podjetja uvajanju standardnih programskih rešitev izogibajo, dokler se le da, 
saj gre za zelo tvegane projekte. Tudi ko podjetje enkrat zaključi projekt uvajanja traja kar 
nekaj  časa  preden  koristi  pravkar  uvedene  programske  rešitve  odtehtajo  stroške  njenega 
uvajanja. To pa pomeni, da podjetje ne bo hitelo spet z uvajanjem nove programske rešitve. 
Človek mora tako imeti zares srečo, da naleti na določeno podjetje ravno v času pričetka ali 
med uvajanja standardne programske rešitve. 

Tako pravzaprav ne preostane veliko možnosti. Osredotoči se lahko bodisi na bolj podrobno 
(kakovostno)  vsebinsko  proučevanje  enega  samega  primera  bodisi  splošno  (površno) 
proučevanje  zakonitosti  uvajanja  več  primerov.  Sam  sem  skušal  združiti  spoznanja  že 
narejenih raziskav v osnutek modela, ki sem ga dopolnil, preveril in razvil na osnovi uvajanja 
FRN. Seveda gre samo za predlog modela, ki ga bo treba preveriti z nadaljnjimi raziskavami.
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2 RAZVOJ RAČUNALNIŠTVA

Sposobnost  mišljenja  s  kančkom  radovednosti  je  gonilo  človeškega  razvoja.  Tako  se  je  
najverjetneje nekoč nekdo igral z dvema zrnoma in k njima dodal še enega ter opazil, da ima  
sedaj tri. Vse skupaj je zapisal na papir in izumil je seštevanje. Ta izum pa bi brez uporabne 
vrednosti  kaj  hitro  utonil  v  pozabo.  In  kaj  je  pri  seštevanju,  ki  se  nam  dandanes  zdi  
popolnoma samoumevno, tako zelo uporabnega? 

Nekoč je živelo pleme, ki je imelo dve čredi ovac. Za vsako čredo je skrbel drug pastir. Ko se  
je poglavar plemena vprašal, koliko ovac ima njegovo pleme, je hitreje in enostavneje prišel  
do odgovora, če je seštel število ovac iz obeh čred kot, če bi vse ovce združil v eno čredo, jih 
preštel in nato spet ločil. Sprva je bil plemenski poglavar zelo navdušen nad svojo iznajdbo.  
Po kakšnem letu vsakodnevnega računanja in povečanju števila čred pa si je zaželel stroja, ki  
bi računal namesto njega.

2.1 STROJNA OPREMA

2.1.1 ZGODOVINA

Za opravljanje dela, ki mu pravimo računanje, so ljudje večji del svoje zgodovine uporabljali 
predvsem lastne možgane.  Tej vrsti računanja pravimo največkrat  ročno računanje, čeprav 
roke pri tem niso najpomembnejše. Resda so se že zgodaj pojavili razni računski pripomočki, 
kot sta npr. abakus ali algoritmično računalo, vendar so le poenostavili ročno računanje, niso 
pa ga nadomestili (Kodek, 2000; 1).

Glavni  smisel  računalnika  (kot  stroja)  je,  da  nadomesti  ali  vsaj  olajša  umsko  delo  ljudi. 
Takšna  zamisel  o  razbremenitvi  se  je  porodila  mnogim  matematikom;  Gotfried  Leibnitz 
(1646-1716) pa jo je pred več kot 300 leti tudi prvi zapisal (Kodek, 200; 23). Vendar sama 
zamisel o izgradnji  stroja ne zadostuje, potrebno je namreč tudi veliko tehničnega znanja. 
Lahko bi  rekli,  da  imamo  na  eni  strani  opraviti  z  vprašanjem,  kako narediti  stroj,  ki  bo 
najhitreje in najbolj zanesljivo rešil veliko število problemov. Na drugi strani pa se zastavlja 
vprašanje, kakšen naj bi bil stroj, ki bi bil sposoben rešiti vse probleme. Prvo vprašanje je bolj 
tehnične, drugo pa bolj matematične ali celo filozofske narave (Kodek, 2000; 1-2). 

Stroji za računanje so po najnovejših odkritjih obstajali že pred 2.000 leti (De Solla Price v 
Kodek, 2000; 18-19). Prvi, ki pa je načrt o takšnem stroju tudi zapisal in kasneje poizkusil 
stroj tudi zgraditi, pa je bil Anglež Charles Babbage (1792-1872). Predstava njegovega stroja 
je bila po zasnovi zelo podoben današnjim računalnikom. Zataknilo  pa se, ko je Babbage 
skušal svoje načrte tudi udejaniti, saj je bila tehnologija njegovega časa nadvse neprimerna za 
gradnjo takšnih in podobnih strojev (povzeto po Kodek, 2000; 23).

Primer  Babbagea  opozarja  na to,  da zamisel  in  znanje  posameznika  še  ne zadostujeta  za 
razvoj računalništva. Za razliko od ostalih ved je pri računalništvu odvisnost med zamišljenim 
in tehnologijo veliko večja kot bi si sprva človek mislil. Zamisli namreč ni mogoče uresničiti, 
če izvedbe ne podpremo z ustrezno tehnologijo, zato bi lahko rekli, da raven tehnologije v 
določenem smislu  pogojuje  razvoj  računalništva.  Po drugi  strani  pa tudi  še  tako sodobna 
tehnologija nikomur ne koristi brez znanja o njeni praktični uporabi.
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Razkorak med zamislimi in njihovo uresničitvijo je bil v času Babbagea toliko večji tudi zato, 
ker  je  bilo  računalništvo  kot  veda šele  v  povojih.  Do tedaj  namreč  še  nihče  ni  poizkusil 
narediti  računalnika.  Po  drugi  strani  pa  so  ljudje  takrat  izdelovali  razne  druge  stroje 
(lokomotive, ladje, predilne stroje...). Babbageu tako ni preostalo drugega, kot da se sprijazni 
z dano tehnologijo (zobata kolesa in parni pogon) in jo poskusi uporabiti pri gradnji svojega 
računalnika. 

Dodatna težava  je bila  v tem,  da potrebe po računskih strojih v njegovem času niso bile 
posebno velike.  Čeprav mu je uspelo dobiti  od angleške vlade precej  denarja za podporo 
projekta,  je vir  usahnil,  ko se je pokazala  zahtevnost  njegovega načrta.  Stroja mu zato ni 
nikoli uspelo dokončati in njegov izum je kmalu utonil v pozabo (povzeto po Kodek, 2000; 
23).

Ob  koncu  19.  stoletja  pa  je  nove  možnosti  za  razvoj  strojev  za  računanje  odprl  razvoj 
elektrotehnike. Stroji te vrste niso več delovali na paro, temveč s pomočjo elektromotorjev. 
Podobno se je elektronsko ugotavljalo prisotnost in odsotnost luknjic na karticah, s katerimi je 
bilo mogoče razvrščati  in obdelovati  velike količine podatkov. Tako je Američan Herman 
Hollerith  (1860-1929)  napravil  stroj,  ki  ga  je  leta  1887  uporabil  pri  statistični  obdelavi 
podatkov o smrtnosti v Baltimorju. Njegov največji uspeh pa je bila odločitev, da se njegove 
naprave uporabijo pri obdelavi izidov štetja prebivalstva v Združenih državah Amerike leta 
1890. Obdelava, ki je zahtevala luknjanje okoli 56 milijonov kartic, je zelo uspela in naprave 
te vrste so se hitro razširile po svetu (Kodek 27, 2000; 27). 

Vendar  kljub  hitremu tehničnemu  razvoju  vse  do  leta  1930 še  vedno ni  bilo  pretiranega 
zanimanja  za  razvoj  računalnikov.  Takrat  narejeni  računalniki  se  namreč  niso  mogli 
uporabljati za nič drugega kot za računanje, po katerem pa ni bilo velikega povpraševanja. 
Običajnemu tedaj živečemu človeku v vsakdanjem življenju ni bilo potrebno veliko računati, 
saj njegovo delo, tega ni zahtevalo od njega. Najpogosteje je bilo takrat pod pojmom »delo« 
mišljeno fizično delo v kmetijstvu in industriji. Tudi združbe tedaj še niso bile tako velike kot 
danes. Njihovo poslovanje je bilo omejeno samo na nekaj izdelkov ter na okoliški trg. Zaradi 
tega  je  bila  dnevna  količina  računovodskih  podatkov  dosti  manjša  kot  danes  ter  povsem 
obvladljiva s pisali, papirjem in zaposlenci.

Seveda pa so po drugi strani matematiki in fiziki še kako cenili avtomatsko računanje, saj je 
bilo tako mogoče rešiti določene probleme (ničle funkcij, izračun konstant...). Še več, včasih 
so celo poznali postopek, po katerem bi lahko dobili rešitev problema, a zaradi počasnosti 
računanja do izida niso mogli priti. Ta občutek nemoči je privedel nekaj navdušencev do tega, 
da  so  kljub  splošnemu  nezanimanju  vseeno  naredili  naprave  za  računanje,  imenovane 
računalniki.

Šele po drugi svetovni vojni so bile prvič uresničene Babbageeve sanje. Ena od velikih ironij 
pa je ta, da so ti elektromehanski stroji postali zastareli že takoj po svojem rojstvu. Razlog za 
to je seveda uporaba elektronike, ki je odpravila dve veliki pomanjkljivosti elektromehanskih 
strojev.  Prva je  bila  počasnost  računanja,  ki  je  bila  posledica  vztrajnosti  gibajočih  delov, 
druga  pa  nizka  zanesljivost  delovanja  elektromehanskih  strojev  zaradi  velikega  števila 
mehanskih delov, kot so zobniki in vzvodi (Kodek, 2000; 30).

Tako so leta 1943 na univerzi v Pensilvaniji začeli graditi stroj z imenom ENIAC (Electronic  
Numerical Integrator and Calculator) s sredstvi ameriške vojske pod ravnateljevanjem Johna 
Mauchlyja (1907-1980) in J. Presperja Eckerta (1919-1995). Ameriška vojska je namreč tedaj 
imela veliko potrebo po računanju in tiskanju balističnih preglednic za razne vrste topov in 
bombnih merilcev v letalu. Količina računanja, ki je potrebna pri pripravi teh preglednic, je 
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namreč tako velika, da ji elektromehanski računalniki niso kos. ENIAC je bil dokončan leta 
1945, uradno delo na njem pa se je začelo leta 1946 (povzeto po: Kodek, 2000; 31). Hitrost 
ENIAC-a  je  bila  do  1000-krat  večja  od  vseh  do  tedaj  narejenih  strojev,  kar  je  vzbujalo 
vsesplošno občudovanje (Kodek 28, 2000; 32). Leta 1946 so bili nekateri celo prepričani, da 
bo za celotne svetovne potrebe zadoščalo od 10 do 20 ENIAC-u podobnih strojev, a se je 
hitro izkazalo, da temu ne bo tako. 

Postopek izdelave takšnega stroja za računanje je bil še vedno zelo zapleten ter časovno in 
finančno zahteven. O tem priča že podatek, da je bil ENIAC dolg 30 m, širok 1 m, visok 3 m 
in  težak  vsaj  30  ton.  Vseboval  je  8.000  elektronk  in  1.500  relejev,  za  delovanje  pa  je 
potreboval okoli 240 kilovatov električne moči. S posebnimi ukrepi (delovanjem pri 25 do 50 
% nižji napetosti in toku ter stalno vklopljenim gretjem katod) je razvijalcem uspelo doseči, 
da se v povprečju na teden niso pokvarile več kot tri elektronke. Poleg vsega tega pa je bilo 
njegovo programiranje zelo počasno. Znani so primeri, ko je programiranje trajalo več dni, 
računanje pa le nekaj deset minut (Kodek, 2000; 31). 

Zaradi  tega  je  bilo  nepredstavljivo,  da  bi  se  lahko  računalniki,  zgrajeni  iz  elektronk, 
uporabljali še za kaj drugega kot za računanje, saj bi morali biti potemtakem še nekajkrat 
večji. To bi pomenilo več energije za napajanje, pa tudi več okvar elektronk. Obe težavi je 
rešil razvoj tehnike.

Med  razvojem  ENIAC-a  se  je  ameriškemu  matematiku  madžarskega  porekla  Johnu  von 
Neumannu (1903-1957) porodila zamisel o shranjenem programu (stored program), ki je bila 
objavljena junija 1945 v predlogu za nov elektronski računalnik EDVAC (Electronic Discrete 
Variable Computer). Od takrat dalje označujemo vse računalnike s shranjenim programom 
kot von Neumannove. Prvi predstavniki te vrste so bili dokončani v letih od 1949 do 1951 
(EDSAC, EDVAC in 1AS)  (povzeto po: Kodek, 2000; 32). Osnovna načela delovanja von 
Neumannovega računalnika so ostala do danes enaka, kot so bila leta 1951. Nekateri  celo 
menijo,  da se računalniki od 1AS naprej sploh niso več podrobneje razvijali.  Ta ocena ni 
najbolj  pravilna,  saj  obstaja  vrsta  pomembnih  arhitekturnih  izpopolnitev.  Res pa je,  da je 
tehnološki razvoj bolj opazen od arhitekturnega (Kodek, 2000; 39).

Elektronkam (1946-1959) so sledili tranzistorji (1960-1968). Potem so postala sestavni del 
računalnikov integrirana vezja (1969-1978), ki so se izboljšala v VLSI (Very Large Scale  
Integration) integrirana  vezja,  ki  so  v  uporabi  še  danes  (Kodek,  2000;  39).  Nekaterim 
avtorjem so se naštete tehnologije zdele celo tako ključne za razvoj računalništva, da so po 
njih  uvrstili  računalnike  v  tako  imenovane  računalniške  generacije.  Kodek  (2000;  39) 
omenjeno delitev ne odobrava, saj meni, da ni dovolj natančna.

Tranzistorji,  ki  so se uveljavili  kot osnovni gradniki VLSI elektronskih vezji,  so postajali 
vedno manjši. To je opazil leta 1965 tudi Gordon Moore, eden izmed snovalcev podjetja Intel. 
Trdil  je, da bo vsako leto (do leta  1975) moč kupiti  dvakrat  bolj  zapleteno vezje po isti, 
najnižji ceni. Moore je menil, da bo zapletenost vezij naraščala tudi po letu 1975, vendar ne z 
dvakratno hitrostjo. Tako je leta 1975 popravil  svojo napoved o podvojitvi  zmogljivosti  z 
enega na dve leti (Moore, 1965; 115).

Zapletenost električnih vezij v grobem smislu pomeni število tranzistorjev na vezju: več kot je 
tranzistorjev na vezju, več operacij lahko izvede računalnik, zaradi česar hitreje deluje. Tako 
poenostavljen Moorov zakon napoveduje, da bo razvijalcem računalnikov vsaki dve leti na 
voljo tehnologija, s katero bo mogoče podvojiti hitrost računalnikov.
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Razvijalce že dolgo časa muči vprašanje, koliko časa bo Moorov zakon še veljal. Trenutno 
proizvajajo računalniška vezja v 65 nm tehnologiji (predpona nano pomeni 910− ). Podjetje 
Intel  je  že  predstavilo  delujoč procesor,  narejen  v  45  nm tehnologiji,  katere  bodo pričeli 
množično  proizvajati  konec  leta  2007.  Podjetje  IBM  (International  Business  Machines  
Corporation) pa je izumilo način tiskanja vezij v samo 29,9 nm tehnologiji.  Če bo razvoj 
potekal po Moroovem načelu, bodo čez 18 let vezja tiskana že v 0,1 nm tehnologiji, kar je 
velikost  atoma. Tega se zaveda tudi Moore, ki je aprila 2005 v pogovoru namignil,  da bi 
lahko bila velikost atoma tista končna meja, kjer se bo razvoj pomanjševanja ustavil. Po drugi 
strani pa je poudaril,  da je do takrat  še kar nekaj časa in da so v preteklosti  razvijalci že 
marsikatero  oviro  uspešno  premostili  (povzeto  po:  Excerpts  from  A  Conversation  with 
Gordon Moore: Moore’s Law, 2005). 

Poleg tehničnih omejitev pa se pojavlja tudi vprašanje ekonomske smiselnosti. Manjši kot so 
tranzistorji na vezju, manj materiala se porabi za izdelavo vezja in nižji so stroški. Po drugi 
strani pa je manjših tranzistorjev na vezju več, kar naredi vezje bolj zapleteno in zaradi česar 
je verjetnost, da vezje ne bo deloval, toliko večja. Razvijalci morajo tako najti ravnotežje med 
stroški  tranzistorjev,  ki  zaradi  manjšanja  tranzistorjev  padajo,  in  stroški  izmeta,  ki  zaradi 
zapletenosti rastejo. 

Prav  tako  pa  morajo  razvijalci  električnih  vezij,  če  želijo  napredek  skladen  z  Moorovo 
napovedjo,  vedno več vlagati  v raziskave in  razvoj.  Ocenjuje se,  da je za razvoj  180 nm 
tehnologije podjetje moralo porabiti okoli 300.000 dolarjev, za 90 nm okoli 750.000 dolarjev, 
za 65 nm tehnologijo pa naj bi stroški razvoja presegli milijon dolarjev. Podjetje, ki prvo 
razvije neko tehnologijo, seveda pridobi prednost pred tekmeci, a pojavi se vprašanje, če ta 
prednost, pretvorjena v donosnost, odtehta stroške raziskave in razvoja. 

Moorova  napoved  je  namreč  ključna  za  načrtovanje  zmogljivosti  delov,  ki  jih  razvijajo 
vnaprej za obdobje od dveh do petih let. Če npr. nek razvijalec zamudi z razvojem svojega 
izdelka za tri do štiri mesece, to pomeni, da bo ta za 8 do 9 % manj zmogljiv od tekmečevega 
in zato po njem ne bo povpraševanja. Če pa razvijalec prehiteva z razvojem za tri do štiri 
mesece, pa v času razvoja še nima ustrezne tehnologije, ki bi mu pomagala računalniški del 
razviti pravočasno (povzeto po:  Moore's Law, 2007).

Oboji zgoraj navedeni tehnični in ekonomski razlogi porajajo sumničenja, da Moorov zakon 
morda nekoč ne bo več veljal. Vendar je treba biti pri tem zelo pazljiv, saj so v preteklosti že 
mnogi tako mislili, a je kakšno presenetljivo odkritje povzročilo, da se je razvoj nadaljeval 
spet  naslednjih  nekaj  let.  Tako  tudi  danes  Intelovi  razvijalci  za  čas  okrog  leta  2009 
napovedujejo  uporabo  trivratnih  tranzistorjev  in  prenehanje  tiskanja  vezij  na  silicij. 
Uporabljali naj bi se drugi materiali, ki bi omogočili tudi do 20-krat višje hitrosti delovanja 
tranzistorjev (povzeto po:  Moore's Law, 2007).

Tehnologija zagotovo igra ključno vlogo pri razvoju računalništva, ki je bil v preteklih letih 
izjemen,  neprimerljiv  s  katerimkoli  drugim področjem tehnike.  Če  bi  se  npr.  avtomobili 
razvijali tako hitro kot računalniki, bi v tridesetih letih postali veliki kot radijski sprejemnik, 
stali bi okoli 250 EUR, premikali bi se s hitrostjo 300.000 km na uro in porabili samo 1,56 ml 
bencina na 100 prevoženih km (povzeto po: Information Age, 2007).

Zgodovinsko  gledano  pa  lahko  razvoj  računalništva  primerjamo  z  razvojem  izdelka  v 
podjetju.  Tako  kot  ima  izdelek  svoj  življenjski  cikel,  tako  ga  ima  tudi  tehnologija.  S  to 
razliko,  da  kot  obdobje  rasti  pri  tehnologiji  razumemo  obdobje  njenega  izboljševanja. 
Razvijalci  običajno  ravno  takrat  zaslutijo,  do  katere  ravni  lahko  ta  še  izboljša  delovanje 
računalnika.  Na  ta  način  spodbudijo  druge  raziskovalce,  da  ti  začno  iskati  nadomestno 
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tehnologijo veliko prej, preden se izteče možnost izrabe (obdobje rasti) obstoječe. Tako pri 
tehnološkem razvoju računalništva nikoli do slej še ni prišlo do obdobja mirovanja, kaj šele 
do padca, saj je pred tem staro tehnologijo že nadomestila novejša (slika 1). 
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Slika 1: Vpliv tehnologije na hitrost računalnikov (prirejeno po: Kodek, 2000; 18)

Slika 1 prikazuje, kako se je skozi čas (vodoravna os – leta) povečevalo število operacij, ki so 
jih  izvedli  računalniki  v  sekundi  (navpična  os  –  desetiška  potenca).  Tako so računalniki, 
narejeni iz mehanskih delov, izvedli eno operacijo na sekundo, elektromehanski računalniki 
deset operacij na sekundo, računalniki sestavljeni iz elektronk, tisoč, iz tranzistorjev milijon 
in računalniki, sestavljeni iz integriranih vezji tudi do bilijon operacij na sekundo (prirejeno 
po: Kodek, 2000; 18). 

Zaradi tega si mnogi sploh ne predstavljajo, da bi se lahko tehnološki razvoj računalništva 
nekoč ustavil. Še več, nekateri so prepričani, da se bo Moorov zakon uveljavil tudi na drugih 
področjih tehnike, kot npr. pri številu točk, ki jih prikazujejo digitalne kamere. Pozabljajo pa 
da takšen izjemen napredek zahteva vedno večje vložke v raziskave in razvoj. 

Tako hitra rast pa s svojimi problemi priteguje k sodelovanju tudi raziskovalce drugih ved. 
Kot  je  bilo  že  napisano,  se  velikost  tranzistorjev  počasi  približuje  velikosti  atoma.  Tako 
nekateri strokovnjaki razmišljajo o optičnih, organskih in celo kvantnih računalnikih. 

In  kje  je  pravzaprav  konec  razvoja?  Z  uporabo  izidov  iz  kvantne  fizike  je  Bremermann 
postavil hipotezo, da noben računalnik, umeten ali živ, ne more v eni sekundi obdelati več kot 

50102 ⋅  bitov informacije na kg mase (pri današnjih računalnikih je ta številka manjša od 
1010 ). Če je to res, bi računalnik s težo celotnega planeta Zemlje ( 24106 ⋅ ), ki bi deloval 

od nastanka vesolja ( 10105.1 ⋅ ), lahko do danes obdelal manj kot 9310  bitov informacije. 
To je veliko manj kot npr. število vseh možnih zaporedij v šahovski igri, ki znaša  12010  
(Kodek, 2000; 19).

Zadnje raziskave pa postavljajo pod vprašaj tudi zgornji odstavek. Problem igranja šaha sodi 
med  tako  imenovane  NP  (Non-deterministic  Polynomial  time)  polne  probleme.  To  so 
problemi, za katere poznamo rešitev, a jih zaradi zapletenosti (z obstoječo tehnologijo) ne 
moremo rešiti v primernem času. Teoretični modeli zgoraj omenjenih kvantnih računalnikov 
pa naj bi bili sposobni zaradi kvantne mehanike »preslepiti čas« in NP polne probleme rešiti v 
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polinomskem  času.  To  je  tudi  ena  izmed  najbolj  »vročih«  smernic  nadaljnjega  razvoja 
tehnologije (Quantum computer, 2007).

Zaradi  tako  različnih  mnenj  ter  skoraj  dnevnih  odkritij  in  premikanj  meja  na  področju 
tehnologije  je  ena  izmed  zakonitosti  prihodnjega  razvoj  računalništva  tudi  tehnološka 
negotovost. Možno je pravzaprav vse. Morda se nam obeta obdobje mirovanja in bo Moorov 
zakon prvič od začetka računalništva prekršen. Morda se bo to pripetilo šele čez 8 let, kot to 
napoveduje združba Intel ali pa »šele« čez 18 let, ko bodo tranzistorji velikosti atoma, kar bo 
ustavilo njihovo zmanjševanje in posledično večanje hitrosti računalnikov. Nekateri pa celo 
pričakujejo,  da  se  nam  v  prihodnje  obeta  spet  neko  presenetljivo  odkritje  na  področju 
računalništva, ki bo tehnologijo VLSI integriranih vezij zamenjalo npr. s kvantnimi vezji. 

2.1.2 SEDANJE RAZMERE

Poleg tehnološkega razvoja strojne opreme, katerega glavni namen je izboljšanje delovanja 
računalnikov,  pa smo priča tudi tržnemu razvoju. Tega usmerjajo potrebe in želje kupcev 
strojne opreme. Kodek (2000; 40) poleg že prej omenjene generacijske delitve računalnikov 
omenja tudi delitev v štiri skupine glede zmogljivosti in cene računalnikov. Če je prva delitev 
zaradi časovno-razvojnih sodil bolj tehnična, potem drugo delitev sodili cene in zmogljivosti 
naredita tržno. Poglejmo si torej, kakšne vrste računalnikov zahteva trg: 

-superračunalniki (supercomputers); to so najhitrejši računalniki, ki jih je v določenem 
času mogoče zgraditi  z obstoječo tehnologijo [običajno so za vsak superračunalnik 
posebej  razvita  bipolarna  ECL  (Emitter  Coupled  Logic)  integrirana  vezja].  Temu 
ustrezna je tudi njihova cena,  ki znaša od enega milijona do nekaj deset milijonov 
dolarjev.  Namenjeni  so  predvsem za  reševanje  zahtevnih  znanstvenih  in  tehničnih 
problemov. Kot primer prvih superračunalnikov lahko omenimo UNIVAC LARC in 
IBM 7030 Stretch iz 1950-ih let, danes pa so najbolj znani stroji firme Cray, npr. Cray 
Y-MP;
-veliki računalniki (mainframes); to so zelo zmogljivi računalniki, ki so namenjeni za 
reševanje široke palete različnih problemov, od poslovnih do znanstvenih. Značilno 
zanje  je,  da  imajo  zelo  razvit  vhodno/izhodni  sestav  in  posledično  možnost  za 
priključitev velikega števila vhodno/izhodnih naprav. Problemi, ki zahtevajo dostop 
do velikih zbirk podatkov, se praviloma rešujejo z velikimi računalniki. Njihova cena 
je  tipično  od  pol  milijona  do  nekaj  milijonov  dolarjev.  Predstavniki  velikih 
računalnikov so serije IBM 370, UNIVAC 1100, Honeywell 6000, Burroughs 6000, 
DEC 10, CDC Cyber 170 in še veliko drugih. V 1990-ih letih so mnogi proizvajalci 
pričeli svoje velike računalnike naslavljati z izrazom strežniki (servers). To seveda ne 
pomeni,  da so  vsi  strežniki  veliki  računalniki.  Res  pa  je,  da  danes  večina  velikih 
računalnikov  deluje  v  računalniškem  omrežju  kot  strežniki.  Veliki  računalniki  so 
običajno  grajeni  v  bipolarni  ECL  tehnologiji,  pojavljajo  pa  se  že  tudi  v  CMOS 
(Complementary Metal Oxide Semiconductor) tehnologiji;
-miniračunalniki  (minicomputers);  ta  skupina  računalnikov  se  je  pojavila  v  drugi 
polovici  1960-ih  let  kot  cenejše  nadomestilo  velikih  računalnikov.  Najprej  so  se 
gradili v standardnih TTL (Transistor Transistor Logic) integriranih vezjih, kasneje pa 
v standardnih CMOS vezjih. V začetku so bili namenjeni reševanju manj zahtevnih 
problemov  ter  programskim  rešitvam,  ki  so  podpirale  ravnanje  s  proizvajalnimi 
procesi.  Osnovna razlika  med miniračunalniki  in velikimi  računalniki  je v tem,  da 
imajo  miniračunalniki  manj  zmogljiv  vhodno/izhodni  sestav  in  zato  niso  posebno 
primerni za ravnanje z velikimi zbirkami podatkov ali za priključitev in ravnanje z 
velikim  številom  vhodno/izhodnih  naprav.  Postopoma  so  se  najbolj  zmogljivi 
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miniračunalniki po zmogljivosti zelo približali velikim računalnikom. Tako je prišlo 
do tako  imenovanih  superminiračunalnikov,  ki  so bili  v  mnogih  pogledih  podobni 
velikim  računalnikom.  Cena  miniračunalnikov  in  superminiračunalnikov  je  bila 
običajno  od  50  tisoč  dolarjev  do  milijon  dolarjev.  Med  najbolj  znanimi 
miniračunalniki so bile serije PDP-8 in PDP-11, med superminiračunalniki pa serije: 
VAX 8000 in VAX 9000 (vsi proizvodi podjetja DEC). Miniračunalnikov kot skupine 
danes ni več, ker so jih nadomestili mikroračunalniki;
-mikroračunalniki  (microcomputers).  Z  izrazom mikroprocesor  označujejo osrednje 
procesno enoto, ki je zgrajena na enem samem silicijevem vezju. Ko se je leta 1971 
pojavil  prvi  mikroprocesor,  se  je  zgodba  o  miniračunalnikih  ponovila,  le  da 
miniračunalnikom, narejenim na osnovi mikroprocesorjev, pravimo mikroračunalniki. 
V vsem ostalem so lastnosti  miniračunalnikov in  mikroračunalnikov enake.  Zaradi 
nizke cene so postali dostopni posameznikom in tako dobili ime osebni računalniki. 
Prvi osebni računalniki so se pojavili v drugi polovici 1970-ih let, slavni IBM PC pa 
leta  1981.  Danes  se  praktično  vsi  mikroračunalniki  gradijo  v  CMOS  tehnologiji. 
Podobno, kot so se miniračunalniki po zmogljivosti približali velikim računalnikom, 
se je to zgodilo tudi z mikroračunalniki. Pri tem približevanju so se miniračunalniki 
»stopili«  z  mikroračunalniki  (slika  2).  Tako  imenovane  delovne  postaje  so  danes 
praktično  vse  mikroračunalniki,  medtem  ko  so  bile  pred  letom  1983  še 
miniračunalniki.  Tudi  pri  velikih  in  celo  pri  superračunalnikih  je  že  vidno,  da  se 
pričenjajo graditi na osnovi mikroprocesorjev. Cena mikroračunalnikov je tipično od 
tisoč  dolarjev  do  10  tisoč  dolarjev.  Najbolj  znani  mikroračunalniki  so  osebni 
računalniki serij IBM PC in Apple.
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Slika 2: Razredi računalnikov in naraščanje njihove zmogljivosti od leta 1960 naprej

Slika  2  prikazuje,  kako  se  je  skozi  čas  (vodoravna  os  –  leta)  povečevala  zmogljivost 
(navpična os – simbolno merilo  zmogljivosti)  različnih razredov računalnikov.  Naraščanje 
zmogljivosti je bilo do leta 1990 predvsem posledica napredka v tehnologiji. Po letu 1990 se 
je zaradi novih arhitekturnih rešitev pri mikroračunalnikih hitrost naraščanja povečala, čeprav 
to iz slike ni razvidno (povzeto po: Kodek, 2000; 41).

Vsaka izmed vrst računalnikov tvori trg, na katerem podjetja tekmujejo za kupce. Podjetje si 
lahko zagotovi prednost pred tekmeci samo tako, da ponudi kupcem izdelek, ki je boljši od 
tistega, ki ga ponujajo tekmeci. Beseda »boljši« predstavlja v tem primeru predvsem različne 
tehnične  novosti,  koristne  kupcem.  Superračunalniki  so  za  kupce  boljši,  če  zmorejo  več 
operacij,  medtem  ko  so  miniračunalniki  za  njih  boljši,  če  so  poleg  večje  hitrosti  tudi 
energetsko varčnejši in cenovno ugodnejši. Poizkus, da bi čim bolj ugodili željam kupcev, 
zaostruje boj med združbami in povzroča številne pestre izboljšave na področju računalniške 

11



Razvoj računalništva

strojne opreme.  Podjetja  skušajo  tako  iz  obstoječe  tehnologije  izluščiti  karseda  veliko  ter 
udejaniti  vsa svoja odkritja v čim bolj  dovršenem računalniku.  Včasih je ta boj  za mesto 
prvega  na  trgu  tako  zaostren,  da  so  družbe  primorane  premikati  meje  na  področju 
računalniške znanosti.

Takšna  odkritja  lahko  občudujemo  na  superračunalniškem  srečanju,  ker  podeljujejo  tudi 
nagrade na področju posebnih dosežkov, imenovane po enem izmed prvih snovalcev visoko 
zmogljivih in vzporedno računskih superračunalnikov, Gordonu Bellu. Nagrada se vsako leto 
podeli snovalcu super računalnika, ki najhitreje izvede resničen program. S tem izrazom se tu 
misli program, ki rešuje priznano pomemben problem (za razliko od programa, katerega cilj 
je samo hitro računanje brez koristnega izida). Tudi zmogljivost super računalnikov, merjena 
v številu operacij v plavajoči vejici (FLOPS - FLoating point Operations Per Second), strmo 
raste in je od leta 1987 do 2006 narasla od milijon operacij vse do 100 milijard (Gordon Bell 
Prize, 2007).

Tržno najzanimivejši  izmed zgoraj napisanih razredov je zagotovo razred osebnih (mikro) 
računalnikov.  Osebni  računalniki  so  bili  prvotno  zasnovani  kot  okrnjena  različica 
miniračunalnikov,  namenjena predvsem zanesenjakom, katerim so računalniki  predstavljali 
konjiček za prosti čas. Poglavitni razlog za njihovo tržno uspešnost pa je njihova cena. Ta je 
namreč kar nekajkrat nižja od cene računalnikov iz drugih razredov. Kljub temu, da so bili 
osebni računalniki manj zmogljivi od ostalih, so sčasoma zaradi razširjenosti in tržnega boja 
med tekmeci po zmogljivosti prehiteli miniračunalnike (slika 2), danes pa se celo približujejo 
velikim računalnikom. Še več, tehnologija, ki se uporablja za osebne računalnike, je v teh 
nekaj  letih  tako  napredovala,  da  je  postala  uporabna  tudi  pri  gradnji  velikih  in 
superračunalnikov.

Juliussen (1995; 44) navaja, da je bilo že leta 1994 svetovno gledano prodanih enako število 
osebnih računalnikov kot avtomobilov in sicer 18 milijonov kosov. Vendar je število prodanih 
računalnikov  strmo  naraščalo.  Isti  avtor  namreč  ugotavlja,  da  je  bilo  samo  v  letu  2006 
prodanih za 15 % več računalnikov (230 milijonov) kot skupaj v vseh letih do leta 1995 (200 
milijonov). Skupina Gartner (Ferguson, 2007) pa dodaja, da bo prodaja osebnih računalnikov 
v letu 2007 porasla za 10.5 % na 255.7 milijonov kosov, medtem ko je pričakovati porast 
prodaje osebnih računalnikov le za 4.6 % iz 204,3 na 213,7 milijard dolarjev. 

Omeniti pa velja še dva razloga za takšno tržno uveljavitev osebnih računalnikov. Prvi izhaja 
iz ugotovitve podjetij, da lahko nezahtevna računalniško podprta opravila zaposlenci izvajajo 
kar na osebnih računalnikih, katerih nakup je bil zaradi nižje cene za podjetja smotrnejši. To 
je zelo dvignilo povpraševanje po osebnih računalnikih. Spretno ravnanje z računalniki je kar 
naenkrat postala zelo zaželena veščina, ki je mnogim ljudem odprla nove možnosti zaposlitve. 
To pa je spet dvignilo število kupljenih računalnikov,  saj  so si ljudje želeli  doma priučiti 
uporabe računalnikov in tako izboljšati možnost zaposlitve v združbah. 

Drugi razlog pa so prenosni računalniki. Kot že ime pove, so ti zaradi majhnosti energijsko 
varčnejši  in  lažje  prenosljivi  kot  namizni  računalniki,  kar  jih  je  naredilo  še  posebej 
priljubljene  med  poslovnimi  uporabniki,  ki  morajo  določene  stvari  postoriti  tudi  izven 
delovnega  časa.  Marsikomu  si  je  tako  poleg  osebnega  računalnik  kupil  tudi  prenosnega. 
Singer (2005) pa ugotavlja, da so prenosni računalniki po količini  prehiteli  osebne že leta 
2005 in sicer za 6 %. Običajno je enako zmogljiv prenosni računalnik dražji kot namizni 
računalnik predvsem zato, ker razvijalci strojne opreme težje naredijo manjše in energijsko 
varčnejše sestavne dele računalnika. 
Večje  število  prodanih  osebnih  računalnikov  pa  je  tesno  povezano  tudi  z  večjo  ponudbo 
programske opreme. Pri tem je pravzaprav težko ugotoviti, kaj je razlog in kaj posledica: ali 
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so  prodali  več  računalnikov  zaradi  večje  ponudbe programske  opreme ali  pa  je  ponudba 
programske opreme porasla zaradi večjega števila osebnih računalnikov. Najverjetneje gre za 
sočasno  učinkovanje.  Ko  se  je  povečalo  število  osebnih  računalnikov,  je  za  razvijalce 
programske opreme postal  trg  osebnih računalnikov  bolj  privlačen  in  so zato  pričeli  zanj 
razvijati  programsko opremo.  Posledično je zaradi večje ponudbe programske opreme več 
ljudi kupilo računalnik.
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PROGRAMSKA OPREMA

Plemenski poglavar se je nekoč odpravil v mesto, kjer je obiskal tržnico. Na njej je naletel na  
prodajalca, ki je prodajal čudne stroje, imenovane »računalniki«. Vprašal ga je: »Čuj ti, kaj  
pa  ti  tvoji  stroji,  ki  jih  prodajaš  po  smešno nizki  ceni,  zmorejo?«.  Prodajalec  pa  mu je 
odgovoril:  »Nič  takšnega,  samo  rešujejo  probleme...«.  »Ohoho,  problemov  pa  nikoli  ne 
manjka!«, se je veselo nasmejal poglavar in pripomnil: »Če je pa tako,  potem mi pa brž  
enega zavij za domov. To bo vesela moja žena!«.

Po tednu dni se plemenski poglavar vrne v mesto k prodajalcu in mu ves razočaran potoži:  
»Tvoj stroj ne deluje. Sigurno je pokvarjen. Mi ga zamenjaš za drugega?« Prodajalec pa ga z  
nasmeškom  na  obrazu  premeri  in  povpraša:  »Pa  ste  prepričani,  da  znate  stroju  podati  
problem na pravi način?« Plemenski poglavar ponosno odvrne: »Seveda, žena je bila lačna 
in je od računalnika zahtevala, da naj ji  pripravi njoke. Ker ta tega ni storil,  sva ga kar  
izključila!«

2.1.3 ZGODOVINA

Računalnik smo v prejšnjem poglavju predstavili kot stroj, ki je zaradi hitrega in natančnega 
računanja nadvse primeren za reševanje problemov, vendar postane računalnik zares uporaben 
šele s programsko opremo. Lahko bi torej rekli, da je raven dovršenosti strojne opreme merilo 
za primernost računalnika,  medtem ko je raven dovršenosti  programske opreme merilo  za 
uporabnost  računalnika.  Vse  skupaj  si  lahko  predstavljamo  s  primerom  avtomobila  in 
voznika. Avtomobil je primeren za vožnjo, saj lahko z njim dosežemo visoke hitrosti, redko 
se pokvari,  »utrudi« se šele, ko mu zmanjka goriva, podobno kot računalnik. Vendar avto 
zaradi zahtevnosti cest (ovinki) in cestno prometnih pravil ne more kar sam od sebe služiti kot 
prevozno sredstvo. Šele, ko avtu dodamo voznika, dobimo delujoče prevozno sredstvo.

Podobna je tudi povezava med računalnikom in programom. Bolj kot so računalniki postajali 
zmogljivi, bolj so bili ljudje pri ravnanju z računalniki odvisni od programov - »voznikov«. 
Uporabniki  namreč  ne  posredujejo  svoje  želje  neposredno  računalniku,  temveč  preko 
vmesnika programu, ki vsebuje postopek, s katerim bo računalnik rešil problem. Tako kot 
način vožnje popolnoma prepustimo vozniku, ko ga pospremimo z besedami,  kam naj nas 
odpelje,  tako  tudi  prepustimo  programu  način  ravnanja  z  računalnikom,  ko  ga  s  klikom 
poženemo.

Če bi želeli, da bi bila primerjava avtomobil - voznik z računalnik-program še bolj natančna, 
bi si morali predstavljati, da lahko voznik odpelje stranko samo na natančno določen naslov. 
Če bi želela stranka iti kam drugam, bi potrebovala drugega voznika. Tako je namreč v svetu 
računalništva,  saj  lahko en računalniški  program zaradi  izdelave po naročilu  reši  samo en 
problem.

Takšna delitev računalnika na njegov fizični sestav, ki mu pravimo tudi strojna ali materialna 
ali  aparaturna  oprema  (hardware)  in  na  njegov  programski  sestav  (software),  je  v 
računalništvu zelo uveljavljena (Kodek, 2000; 78). Iz zgornje ponazoritve lahko ugotovimo, s 
čim se pravzaprav ukvarja posamezno področje računalništva. Tako kot je glavno vprašanje 
strojne  opreme,  kako  izdelati  računalnik,  je  glavno  vprašanje  programske  opreme,  kako 
izdelati program. V prejšnji točki smo ugotovili, da je pomembno tudi, kako so računalniki 
izdelani.  Pri  tem  imamo  v  mislih  zanesljivost,  natančnost  in  predvsem  zmogljivost 
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računalnika, saj slednja ključno vpliva na čas, potreben za rešitev problema. Podobno tudi 
programska oprema vpliva na hitrost izvedbe programa, a postaja to vprašanje zaradi hitre 
rasti zmogljivosti strojne opreme vedno manj pomembno. 

Ključen  problem  razvoja  programske  opreme  je  torej,  kako  hitro  in  kakovostno  izdelati 
delujočo programsko opremo. Opredelimo pet zaporednih korakov, s katerimi z računalnikom 
rešimo problem, in sicer: 

1) opredelitev problema,
2) miselna rešitev problema,
3) pretvorba miselne rešitve v delujoč program, 
4) izvedba programa na računalniku in 
5) ovrednotenje izida.

Ljudje,  zlasti  pa programerji,  si  že od samih začetkov računalništva prizadevajo,  da bi  za 
reševanje  problemov  porabili  čim  manj  časa.  Ta  prizadevanja  so  usmerjena  predvsem v 
poskus skrajšanja časa posameznih zgoraj opisanih korakov in sicer tistih korakov, katerih 
trajanje  je  najbolj  potratno.  Tako je v času reševanja  problemov brez računalnikov ravno 
računanje predstavljajo najbolj potraten korak, saj je bilo počasno in nezanesljivo (ljudje so se 
pogosto  motili  zaradi  utrujenosti).  Ko  postanejo  računalniki  bolj  zmogljivi  in  zanesljivi, 
postanejo časovno problematični preostali štirje koraki. 

Problemov ni nikoli primanjkovalo kakor tudi ne rešitev zanje. Tako je že 300 let pred našim 
štetjem grški matematik Evklid odkril postopek za iskanje največjega skupnega delitelja dveh 
celih števil. Takšnim navodilom, ki v končnem številu korakov pripeljejo do želenega izida, 
pravimo algoritmi (povzeto po: Kodek, 2000; 4). Ko se pojavijo prvi računalniki, ki so bili 
tudi  dovolj  hitri,  to  navduši  številne  razvijalce,  da  bi  s  ponujeno  strojno  opremo  rešili 
probleme, za katere obstajajo algoritmi. Pri tem pa se soočijo s težavo pretvorbe algoritma v 
računalniški program. 

Programer, ki je hotel napisati program, je moral dobro poznati zasnovo stroja, na katerem je 
delal. Če je ni, preprosto ni mogel pisati programa. Programskih orodij, kot so operacijski 
sistemi, urejevalniki, zbirniki, prevajalniki, interpreterji in podobnih, ni bilo. Računalnik je 
razumel samo zaporedje ničel in enic, shranjenih v pomnilniku, čemur danes pravimo strojni 
jezik (machine language). Zaradi nerazumljivosti strojnega jezika, je programiranje potekalo 
tako, da je programer najprej napisal program v zbirnem jeziku (simbolični zapis ukazov), 
katerega je kasneje prevedel v zaporedje ničel in enic (Kodek 2000; 42-43).

Kljub temu, da se nam danes zdi, da je takšen način programiranja strahovito neroden in si ga 
težko predstavljamo, še posebej pri dolgih programih, je bil kar nekaj časa zelo priljubljen in 
povsem običajen. Še posebej v petdesetih letih prejšnjega stoletja, ko je večina programerjev 
tistega časa zaporedje ničel  in enic  brala skoraj  enako dobro kot simbolični  zapis.  Isto je 
veljalo za branje luknjic na karticah ali trakovih. Vedeti pa moramo, da je bilo programiranje 
v  tistem  času  zelo  cenjeno  opravilo.  Programerjev  je  bilo  malo  in  vsi  so  imeli  vsaj 
univerzitetno  diplomo,  če  ne  že  doktorat.  Lahko  bi  rekli,  da  so  bili  neke  vrste 
superprogramerji, za katere niso veljala običajna merila. Zato je lažje razumeti, da niso čutili 
posebne potrebe po pripomočkih za lažje programiranje, in da so se jim ti včasih celo upirali 
(povzeto po: Kodek, 2000; 43).

Takšne razmere seveda niso mogle trajati dolgo. Programerjev z opisanimi sposobnostmi je 
malo in so temu primerno dragi. Poleg tega je branje zaporedja ničel in enic nekaj, kar se 
večini  ljudi  upira  (Kodek, 2000; 43).  Ob takšnem načinu programiranja  se seveda človek 
upravičeno vpraša, ali niso računalniki stroji za lajšanje umskega dela. Osnovna zamisel o 
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razbremenitvi  je  bila  tako  prvič  postavljena  na  preizkušnjo.  Zakaj  ne  bi  programerji  raje 
sestavljali programe v simbolnem jeziku, namesto v strojnem, računalnik pa bi s posebnim 
programom prevedel simbolni jezik v strojnega. 

Programu, ki prevede ukaze iz simbolnega v strojni jezik, pravimo danes zbirnik (assembler) 
in  je  že  leta  1949 v Cambridgu  tekel  na  računalniku  EDSAC (Electronic  Delay  Storage 
Automatic Calculator). Zbirniku je sledilo še udejanjenje prevajalnikov za tako imenovane 
višje programske jezike (Kodek, 2000; 43). Kako je potekal razvoj slednjih, si lahko bralec 
ogleda na spletnem naslovu http://en.wikipedia.org/wiki/Programming_language_timeline.

Glavna  smernica  razvoja  programskih  jezikov  je  bilo  večanje  izrazne  moči  ukazov.  To 
potrjuje tudi Lewis (1996; 81), ki ugotavlja, da višji programski jeziki  potrebujejo manjše 
število ukazov za udejanjenje ene funkcijske točke (function point), katere predstavljajo vsi 
vnosi, izidi, podatkovni dostopi ali kateri drugi koraki pri izvajanju programa. Na sliki 3, ki 
prikazuje,  kako  so  višji  programski  jeziki  (navpična  os)  potrebovali  manjše  število 
programskih  vrstic  kode  (vodoravna  os)  za  udejanjenje  iste  funkcije,  tako  vidimo,  da  je 
programer za udejanjenje funkcijske točke z uporabo programskega jezika Assembler  leta 
1950 potreboval  kar  320 vrstic  kode (zaporedje  ukazov,  napisano v nekem programskem 
jeziku,  programerji  žargonsko imenujejo koda),  medtem ko uporaba programov za delo s 
preglednicami leta 1985 zniža število potrebnih vrstic kode na 11 (Lewis, 1996; 81).
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Slika 3: Število vrstic programske kode, potrebne za udejanjenje ene funkcijske točke

Lewis (1996; 81) razmišlja: »Vsako leto novi programski jeziki povzročijo upad števila vrstic 
programske kode, potrebnih za udejanjenje posamezne funkcijske točke za 11 %. Če bi se 
torej programerji novih programskih jezikov priučili zelo hitro, jim ne bi bilo treba več pisati 
toliko ukazov in njihova storilnost bi letno naraščala za 11 %.« Vendar je letno naraščanje 
storilnosti programerjev precej nižje, in sicer samo 4,6 %. Razlog za to razliko je (pre)hiter 
razvoj  programskih  jezikov.  Še  preden  se  je  namreč  programer  dobro  naučil  uporabljati 
določen programski jezik, že je bil tu novejši in boljši (povzeto po: Lewis, 1996; 81).

Sodobni programski jeziki poleg široke palete ukazov vsebujejo tudi številne knjižnice z že 
vnaprej pripravljenimi funkcijami, katere programer med pisanjem zgolj z navedbo vključi v 
program. Še več, nekatera orodja za gradnjo informacijskih sistemov (Case, Oracle...) so že 
tako izpopolnjena, da programer sploh več ne piše programa, temveč samo sestavlja skupaj 
osnovne gradnike informacijskih sistemov in zbirk podatkov.
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Kodek (2000; 44) opozarja še na eno prednost programskih jezikov. Programerjem, ki  so 
uporabljali naprednejše programske jezike, ni bilo potrebno poznati delovanje stroja. To je 
pomenilo,  da  so  se  programerji  lahko  posvetili  izključno programiranju,  zaradi  česar  jim 
prehod iz ene vrste računalnika na drugega ni več predstavljal večjih težav. Na ta način je bil 
razvoj programske opreme dokončno ločen od razvoja strojne opreme.

Pri vsem tem je najbolj zanimivo prav to, da so bili prvi problemi, ki so jih rešili računalniki 
pravzaprav tisti, ki so nastali pri njihovi lastni uporabi. Kljub temu, da so mnogi ljudje že prej 
verjeli v primernost računalnikov za reševanje tudi ostalih problemov, je ravno poenostavitev 
in pospešitev programiranja dokončno prepričala tudi ostale. 
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Slika 4: Cena funkcijske točke v USD (Lewis, 1996; 81)

Slika 4 prikazuje nižanje cene funkcijske točke (v USD – navpična os) oziroma naraščanje 
produktivnosti  programerjev,  ki  se  počasi  umirja  (vodoravna  os).  Če  razvoj  novih 
programskih  jezikov  torej  ni  čudežna  rešitev,  ki  bi  zagotavljala  stalno  rast  zmogljivosti 
programerjev,  ali  ga  je  potem  sploh  smiselno  nadaljevati?  Larry  Wall,  avtor  slovitega 
programskega jezika Perl, primerja načrtovanje programskega jezika s sprehodom v Jurskem 
parku (Jurassic Park) (Quotations – Computer Languages, 2008).

Lewis (1996; 81) je leta  1996 menil,  da ni  veliko možnosti  za razvoj  novih programskih 
jezikov,  saj  je  bilo  takrat  80  % vseh  programov  (50  bilijonov  vrstic  kode),  ki  se  jih  je 
uporabljalo napisanih v programskem jeziku Cobol. Isti avtor je zato meni, da bo 80 % vseh 
programerjev še naprej pisalo in popravljalo programe v Cobolu, saj morajo biti ti vzdrževani 
in prilagojeni novo nastalim družbenim razmeram. Po Lewisovi oceni je tako 15 % preostalih 
programerjev  uporabljalo  objektne  programske  jezike  in  jezike,  namenjene  ravnanju  z 
zbirkami podatkov. Tako je ostalo samo še 5 % programerjev, ki so imeli čas in voljo, za 
razvoj novih programski jezikov. 

Po eni strani se je po letu 1996 razvoj programskih jezikov res nekoliko upočasnil, po drugi 
strani pa razvejal oziroma specializiral v tri smeri:

- klasični programski jeziki, namenjeni pisanju osnovnih programov; razvoj te skupine 
programskih  jezikov  se  je  nadaljeval  najbolj  počasi  med  vsemi  tremi  skupinami. 
Predstavniki te skupine so programski jezik C, C++, Visual Basic…

- programski jeziki za ravnanje s podatki in z zbirkami podatkov; razvoj te skupine 
programskih  jezikov  se  je  začel  s  Cobolom  in  nadaljeval  z  Oraclom  in  SQL 
strežniškimi orodji za ravnanje z zbirkami podatkov. Prav tako lahko v to skupino 
uvrstimo tudi jezike za opis podatkov, kot npr. XML.
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- programski  jeziki  za  pisanje  spletnih  programov;  ti  programski  jeziki  so  postali 
priljubljeni  s  širjenjem spleta.  V začetku  so  jih  uporabljali  predvsem za  izdelavo 
spletnih  strani,  kasneje  pa za povezavo zbirk podatkov s spletom.  Predstavniki  te 
skupine so C#, Java, PHP, .NET…

V  zadnjem  času  ločnice  med  posameznimi  skupinami  programskih  jezikov  vedno  bolj 
izginjajo,  saj  se  razvijalci  trudijo  ponuditi  vedno  bolj  splošno  uporabna  orodja.  Nekateri 
razvijalci tako želijo ponuditi paket, ki bi vseboval jezik za klasično programiranje, zbirko 
podatkov  s  pripadajočim  programskim  jezikom  in  programski  jezik  za  izdelavo  spletnih 
strani, medtem ko drugi svoj obstoječi programski jezik s postopnim širjenjem vedno bolj 
približujejo splošnemu orodju.

Če  primerjamo  4,6  %-no  letno  naraščanje  zmogljivosti  programerjev  s  48  %-nim letnim 
naraščanjem zmogljivosti računalnikov, ugotovimo, da rast zmogljivosti razvoja programske 
opreme močno zaostaja za rastjo zmogljivosti strojne opreme (Lewis, 1996; 81). Zaradi tega 
se je delež cene programske opreme v primerjavi z deležem cene strojne opreme za sistem, 
razvit po naročilu, povečeval (slika 5) (Solina, 1997; 5). 
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Slika 5: Razmerje med ceno strojne in programske opreme za sistem, razvit po naročilu (Solina, 1997; 5) 

Lewis (1996; 81) pravi, da imajo računalniki v informacijski dobi enako vlogo kot so jo imeli 
parni stroji v industrijski. Programska oprema je gonilo informacijske dobe, tako kot je bila 
para gonilo industrijske dobe. Solina (1997; 6) dodaja, da je bilo v preteklosti povpraševanje 
po  programski  opremi  tako  veliko,  da  mu  razvijalci  niso  kos.  Poleg  tega  storilnost 
programerjev ni naraščala dovolj hitro, zato jih je stalno primanjkovalo. 

Da bi podjetja privabila  programerje,  so jim ponudila  nadpovprečne plače.  Zaradi  tega je 
postalo  programiranje  kljub  zahtevnosti  zelo  priljubljeno in  zaradi  vse  večje  razširjenosti 
osebnih  računalnikov  in  nastajajočih  programskih  jezikov  se  je  vse  več  ljudi  priučilo 
programiranja kar doma. Ko slednji nastopijo na trgu delovne sile z nižjimi zahtevami glede 
cene, znižajo ceno storitev tudi ostalim in hkrati zaradi površnega programiranja povzročijo 
upad kakovosti programske opreme. 

Edsger  Wybe  Dijkstra  (Quotations –  Computer  Languages),  nizozemski  računalničar, 
dobitnik Turingove nagrade, se sprašuje: »Ali smo lahko prepričani, da ni razvoj programskih 
jezikov bolj problem kot pa rešitev?« Kodek (2000; 57) opozarja, da so programski jeziki 
krivi za semantični prepad. Gre za razliko med tem, kako vidi računalnik programer v nekem 
višjem programskem jeziku,  in  tem,  kako  deluje  računalnik  v  strojnem jeziku.  Posledica 

18

http://www.sysprog.net/quotes.html


Razvoj računalništva

semantičnega prepada je težje in dražje programiranje. Po mnenju nekaterih je pri današnjih 
računalnikih semantični prepad prevelik, da bi ga v celoti premostili s programsko opremo. 
Poseči bi bilo potrebno tudi po spremembi zasnove pomnilnika in osrednje procesne enote.

Različni  algoritmi  in  višji  programski  jeziki  s  široko  paleto  ukazov  so  programerjem 
omogočili, da lahko isti problem rešijo na več različnih načinov. Pri tem pa niso vse rešitve 
enako kakovostne glede porabe časa in prostora pomnilnika.(prirejeno po: Kodek 2000; 43). 
Algoritmi so večinoma samo okvirni recept za rešitev nekega problema. Kako bo algoritem 
zapisan kot zaporedje ukazov nekega programskega jezika, pa je samostojna naloga, odločitev 
in odgovornost programerja. Če programer ni vajen programskega jezika, lahko npr. kaj hitro 
nehote uporabi namesto enega dva ukaza in s tem podaljša trajanje izvajanja programa. Na 
podoben način lahko trajanje izvajanja programa podaljšajo tudi slabi prevajalniki. Prav tako 
programerji  včasih napišejo programe,  ki  poleg  osnovnega problema rešujejo tudi  obilico 
sorodnih problemov, kljub temu, da to sploh ni potrebno. Pisanje takih programov seveda 
traja dlje časa, večja je verjetnost napak in samo izvajanje programske kode je daljše. 

Programski opremi, ki omogoča poleg osnovne rešitve problema tudi rešitev obilice drugih 
problemov,  pravimo  prenapihnjena  programska  oprema  (Software  bloat  or  bloatware) 
(Software  bloat,  2007)  in  je  poleg  slabih  prevajalnikov  ter  neprimernega  načina 
programiranja, glavni razlog, da naraščanje zmogljivosti strojne opreme uporabniki sploh ne 
opazijo.  Leta  1995  je  Niklaus  Wirth  ugotovil,  da  nova  različica  operacijskega  sistema 
Windows  kljub  bolj  zmogljivemu  računalniku  potrebuje  več  časa  za  zagon,  kot  ga  je 
potrebovala  pred  5  leti  prejšnja  različica  na  precej  slabšem računalniku.  Zato  je  postavil 
trditev,  da  programska  oprema  hitreje  upočasnjuje  delovanje  strojne  opreme  kot  raste 
zmogljivost slednje – Wirthov zakon (Wirth's law, 2007). 

Razvoj programske opreme pa lahko upočasnijo tudi ravnatelji  projektov, predvsem zaradi 
nepoznavanja področja razvoja programske opreme. Marsikateri ravnatelj projektov meni, da 
bodo  z  nabavo  najsodobnejših  programsko-razvojnih  orodij  dvignili  zmogljivosti 
programerjev. Seveda ima to ravno nasprotni učinek, saj se bodo morali programerji najprej 
naučiti  uporabljati  novo orodje.  Paul Graham (Quotations – Computer  Languages),  tvorec 
programskega jezika Lisp, je kritičen in pravi, da so sodobna orodja za programiranje samo še 
en pripomoček za pisanje »špagetaste« kode. 

Druga pogosta napaka ravnateljev projektov je napačna ocena zapletenosti problema in zato 
določitev prezgodnjega roka izdelave programa.  Delo številnih programerjev tako pogosto 
poteka v nemogočih  razmerah,  ob zaključku projekta  tudi  več dni  brez spanja.  Seveda si 
programerji  takrat  želijo  čim prej  zaključiti  delo.  Časovno in  prostorsko izbiro  najboljših 
algoritmov zato  spregledajo.  Tudi  preglednost  kode jim postane  nepomembna,  saj  skrčijo 
programiranje  na zelo hitro pisanje najbolj  nujne kode.  Vendar pri  tem zaradi  izčrpanosti 
naredijo veliko napak in namesto,  da bi pisali novo kodo bolj popravljajo že napisano. Ti 
popravki so zaradi časovne stiske narejeni na silo, s čimer postane koda še bolj nepregledna. 
Seveda so na koncu vsi zadovoljni, če programerji opravijo svoje delo pravočasno. Vendar to 
zadovoljstvo hitro izgine, ko stranka pri preizkušanju programa odkrije številne napake. Glass 
(1997; 18) opozarja, da bi japonski razvijalci lahko imeli 37 % manj napak v programu, če 
programerji ne bi bili pod stresom zaradi nespametno določenih rokov izvedbe projekta. 

Weinberg  (1971;  182-183)  je  prepričan,  da  lahko  ravnatelji  projektov  z  obljubami  o 
povečanju  plače  ali  nagradah  sicer  za  nekaj  časa  dosežejo  najvišjo  možno  storilnost 
programerjev.  Vendar  bo  kmalu,  čez  kakšen  dan  ali  dva,  storilnost  programerjev  zaradi 
preobremenjenosti zelo upadla. Isti avtor raziskuje, s katerimi motivacijskimi orodji bi lahko 
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ravnatelji  projektov  storilnost  programerjev  postopoma  tako  povečevali,  da  ti  ne  bi 
»pregoreli«. 

Weinberg  (Quotations –  Computer  Languages)  uvršča  pisanje  kode  na  družbeno  lestvico 
delovnih programov nekam med delovni program plenjenja grobov in ravnateljevanja. Bob 
Frankstone  (Quotations –  Computer  Languages),  avtor  programa za  delo  s  preglednicami 
VisiCalc,  primerja  ponovno  uporabo  kode  drugih  programov  z  ustvarjanjem časopisnega 
članka iz stavkov naključnih mimoidočih. Bill Venners (Quotations – Software Maintenance), 
svetovalec za uporabo programskega jezika Java, meni, da se vzdrževanje programa, ki ga je 
napisal nekdo drug, lahko le redko primerja s prenovo hiše. Namesto da bi se programer tako 
kot arhitekt sprehajal okoli hiše, jo občudoval in načrtoval, kako ji bo dodal prizidek, bolj 
brska po velikem kupu umazanih ruševin. 

Solina (1997; 8) meni, da je največja posebnost programske opreme ta, da imajo pri njeni 
izdelavi  lahko  že  zelo  majhne  spremembe  zelo  velike  posledice.  Drugi  poslovni  učinki, 
industrijski izdelki,  so namreč ustvarjeni tako, da kljub okvaram nekaterih sestavnih delov 
celota še vedno kolikor toliko deluje. V programski opremi pa tega žal še ne znamo doseči. 
Tako je zaradi napake v programu sonda Mariner treščila na Venerino površje. Programer je 
namreč v programskem jeziku Fortran namesto »DO 3 I = 1,3« napisal »DO 3 I = 1.3« in 
prevajalnik  je  namesto  zanke,  ki  naj  bi  se  trikrat  izvedla,  pripisal  spremenljivki  »DO3I« 
vrednost  1.3.  Michael  Sinz  (Quotations –  Software  Maintenance),  ravnatelj  oddelka  za 
raziskave  in  razvoj  pri  podjetju  Andesa  Services,  primerja  odgovornost  pisanja  kode  z 
odgovornostjo  pri  seksu:  »Naredili  boste  majhen  spodrsljaj,  s  katerim  se  boste  morali 
ukvarjati vse življenje.« 

Zaradi popravljanja napak drugih programerjev in lažjega vzdrževanja programske opreme so 
številni  programerji  predlagali  nekatere  splošne  smernice  pri  pisanju  kode,  kot  logično 
poimenovanje  spremenljivk,  komentiranje  kode,  zamikanje  ukazov  v  primeru  pogojnih 
skokov in programskih zank… Na žalost pa ni nobena izmed teh smernic uveljavljena kot 
splošni  standard,  ki  bi  veljal  za  vse  programerje.  Seveda  je  to  skoraj  nemogoče,  če 
upoštevamo, da se programski jeziki iz leta v leto spreminjajo in da programerji pišejo kodo 
na zelo različne načine - svojeglavo. Martin P. Golding (Quotations – Software Maintenance), 
profesor filozofije in prava,  je do nepreglednega pisanja programske kode zelo kritičen in 
svari  programerje:  »Ko  pišete  kodo,  imejte  v  mislih,  da  jo  bo  vzdrževal  neuravnovešen 
psihopat, ki ve, kje ste doma.«

Prvi  pišejo  kodo  preprosto  tako,  kot  so  se  je  sami  priučili,  drugi  svojo  kodo  še  vedno 
dojemajo kot umetniški izdelek in jo s posebnimi dodatki namenoma naredijo nerazumljivo. 
Tako postanejo nezamenljivi in nedotakljivi zaposlenci v podjetju. Tretji spet v veliki želji po 
berljivosti  in  razumljivosti  svoje  kode  pretiravajo  s  komentiranjem  in  oblikovanjem,  kar 
naredi kodo neberljivo. Programerji včasih celo tako zapletejo kodo, da je nerazumljiva še 
njim samim in jim je tako laže,  da namesto odpravljanja napak še enkrat  napišejo celotni 
program.

Zlato pravilo programiranja naj bo zato poenostavljanje. Tega se zaveda tudi lastnik podjetja 
Microsoft  Bill  Gates,  ki  pravi:  »Če misliš,  da si  zares  dober  programer,  potem mi  pošlji 
povzetek  knjig  Donalda  Knutha  z  naslovom The Art  of  Computer  Programming«.  Kljub 
temu, da sta prvi dve knjigi izšli že leta 1969, velja omenjena zbirka tudi danes za biblijo na 
področju razvoja programske opreme (The Art of Computer Programming, 2007). 
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HITREJŠE PISANJE 
PROGRAMSKE KODE

BOLJ PREPROSTO 
PROGRAMIRANJE

WIRTHOV ZAKON

UPORABA ČASOVNO ZAHTEVNIH 
ALGORITMOV - UKAZOV

SLABI PREVAJALNIKI

PROGRAMSKI JEZIKI

POČASNO DELOVANJE 
PROGRAMSKE OPREME

POVEČANJE ŠTEVILA 
PROGRAMERJEV

NIŽJA URNA POSTAVKA
 PROGRAMERJEV

SEMANTIČNI PREPAD

SLABŠI PROGRAMERJI

VEČ NAPAK IN TEŽJE 
VZDRŽEVANJE

ENAKI PROGRAMSKI JEZIKI NA 
RAZLIČNIH RAČUNALNIKIH

HITER RAZVOJ 
PROGRAMSKIH JEZIKOV

NEZMOŽNOST UČINKOVITE 
UPORABE PROGRAMSKIH JEZIKOV

Slika 6: Vpliv programskih jezikov na razvoj programske opreme

Če  torej  povzamemo,  ugotovimo,  da  so  programski  jeziki  sicer  pripomogli  k  hitrejšemu 
pisanju kode, torej k večji storilnosti programerjev, vendar so upočasnili delovanje strojne in 
znižali kakovost programske opreme (slika 6).

Ob vsem naštetem seveda sploh ni težko razumeti,  zakaj  se je razvoj programske opreme 
znašel v krizi. Še posebej, če se človek vpraša, zakaj sploh nekdo želi postati programer. Naj 
razložim.  Če dolgo časa programiraš,  je  tvoj  edini  »prijatelj«  računalnik.  Zaprt  si  v  sobi, 
neprestano gledaš v utripajočo škatlo,  pri tem pa na vsake toliko časa nekajkrat  udariš po 
tipkovnici. Zraven pa razmišljaš, razmišljaš in razmišljaš, kako bi prvoten problem delil na 
podprobleme in to zapisal računalniku s pomočjo ukazov, tako da bo ta to tudi znal izvesti. 
Posledica takšnega dela so: rdeče oči, nerazgibanost, težave s hrbtom, ne veš, kakšno vreme je 
zunaj,  zaradi  pretiranega  razmišljanja  si  lahko  včasih  nesposoben  normalnega  pogovora, 
obnašati  se  začneš  podobno  kot  tvoji  programi  ali  računalnik...  Poleg  tega  pa  si  zaradi 
pretiranega mirovanja še živčen, boli te glava in še nekaj časa po prenehanju programiranja 
razmišljaš o problemih, ki jih nisi uspel rešiti, ter o tem, kaj boš moral narediti še jutri. Mar ni 
to uničevanje samega sebe?

2.1.4 SEDANJE RAZMERE

Programsko opremo lahko delimo na več različnih načinov. Prva takšna delitev je glede na to, 
ali je programsko opremo potrebno kupiti ali je brezplačna. Podjetja, ki so s svojo ponudbo 
nastopila na trgu programske opreme kot prva, so v primeru velikega povpraševanja lahko 
ustvarila visoke dobičke. To jim je omogočilo še večja vlaganja v razvoj programske opreme, 
s čimer so onemogočila vse tekmece ter dosegla monopolni položaj. Slednji je lahko celo 
koristen za družbeni dobrobit, še posebej, če so visoki dobički monopolista zares porabljeni 
za raziskave in razvoj, saj se na ta način poveča zakladnica znanja. Tudi kupci bodo v tem 
primeru  hitreje  dobili  bolj  kakovosten  izdelek  po  nižji  ceni.  Monopolist  ima  zaradi 
pomanjkanja tekmecev možnost postaviti višjo ceno od tržne, kar ponavadi izkoristi in sam 
»žanje« visoke dobičke, to pa povzroči splošno družbeno ogorčenje. 
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Takšnemu nezadovoljstvu smo bili priča tudi pri razvoju programske opreme, ko so nekatera 
podjetja »pozabila« izpopolnjevati  svojo programsko opremo, vendar so kljub temu višala 
ceno. Tako je različica operacijskega sistema Microsoft Windows 2000 še pred nekaj  leti 
uporabniku večkrat »zmrznila« oziroma preprosto prenehala delovati. Podjetje Microsoft se je 
seveda izgovarjalo, da gre za skupinsko, sočasno delo več ljudi, in da so napake normalni 
sestavni  del tako zapletene  programske rešitve.  Takšna razlaga pa seveda ni bila  po volji 
nekaterim programerjem, saj so menili, da si, glede na prihodke od prodaje, Microsoft ne bi 
smel privoščiti takšnih spodrsljajev. Zaradi razočaranja so sklenili, da si operacijski sistem 
izdelajo kar sami. Pri tem so si izmenjevali zamisli, izmenjali nasvete ali drugače pomagali 
pri razvoju s svetovnim spletom. Ko so operacijski sistem izdelali, so ga brezplačno ponudili 
uporabnikom  ter  povabili  tudi  druge  programerje,  da  ga  izboljšajo.  Tako  nastanejo  tudi 
številni drugi brezplačni programi ter združenje pobudnikov za programe z javno dostopno 
kodo (prirejeno po: Open source, 2007).

Programska oprema, ki temelji na javno dostopni kodi, je po eni strani za uporabnike zelo 
privlačna, saj je brezplačna in enostavno dostopna preko spleta. Linus Torvalds (Quotations – 
Computer  Languages),  avtor  slovitega  jedra  operacijskega  sistema  Linux  tako  pravi: 
»Programska oprema je kot seks... Veliko boljša je, če je zastonj.« Po drugi strani pa se na ta 
način  razvita  programska  oprema  težko  kosa  s  plačljivo,  saj  je  njen  razvoj  nenačrtovan, 
neorganiziran  in  po  navadi  omejen  na  rešitve  manjših  problemov.  Razvoj  bolj  zapletenih 
programskih rešitev je zaradi zahtevnosti namreč možen samo, če je projektno organiziran in 
plačan.  Pobudniki  javno  dostopne  kode  pa  po  drugi  strani  zatrjujejo,  da  so  družbi  zares 
koristne  njihove  rešitve,  saj  nasprotno  od  razvitih  rešitev  po  naročilu  lajšajo  življenje 
običajnim ljudem (prirejeno po: Open source, 2007). 

Pa poglejmo na vse skupaj  še  malo  drugače.  Monopolist  ima zaradi  prevlade  na trgu na 
razpolago skorajda neskončna sredstva za razvoj programske opreme.  Zaradi  pomanjkanja 
tekmecev se po navadi sploh ne trudi obstoječe programske opreme izboljšati, če pa že, mu 
pogosto primanjkuje zamisli, kako naj to stori. Posledica tega so nepotrebne in neuporabne 
izboljšave  ter  »prenapihnjena«  programska  oprema.  Zaradi  takšnega  nesmotrnega  načina 
razvoja programske opreme neko podjetje ali programer izdela preprostejšo rešitev in z njo 
nastopi na trgu. Monopolist se na to odzove tako, da spet izboljša svojo programsko opremo 
ali  kar kupi podjetje in poskrbi,  da tudi njegovi razvijalci  vključijo podobno izboljšavo v 
njegovo programsko rešitev. To prisili  marsikatero podjetje, da svojo sicer tržno zanimivo 
rešitev objavi kot prosto dostopno kodo. Tako je že prej omenjeno podjetje Microsoft zaradi 
nenadnega  porasta  števila  uporabnikov  spleta  v  novejše  različice  svojega  operacijskega 
sistema Windows dodalo tudi brskalnik Internet Explorer. Ker ima podjetje Windows 93%-ni 
tržni delež na trgu operacijskih sistemov, večina uporabnikov ni imela več nobene želje po 
nakupu  kakšnega  drugega  brskalnika.  Ostalim  ponudnikom je  tako  preostalo  le  to,  da  s 
svojimi brskalniki nastopijo na trgu brezplačno (prirejeno po: Operating System Market Share 
for Year 2007; 2008).

Programsko opremo pa lahko delimo tudi glede na vrsto problema, ki jo ta rešuje in sicer:
- programske rešitve, namenjene lažjemu razvoju programske opreme; gre za orodja, ki 

programerjem  olajšajo  programiranje,  torej  programske  jezike,  prevajalnike, 
razhroščevalnike, orodja za preizkušanje programov...

- sistemska programska oprema; programske rešitve te vrste so namenjene predvsem 
lažji  uporabi  računalnikov  in  naprav,  priključenih  nanje.  Gre  torej  za  operacijske 
sisteme, gonilnike, programe, ki ravnajo z datotekami...

- krmilne programske rešitve;  ta skupina je pogosto spregledana,  saj  smo se že zelo 
navadili, da so tovrstne rešitve vsakdanji del našega življenja. Mišljeni so programi za 
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krmiljenje avtomobilov,  letal,  ladij,  digitalnih fotoaparatov,  gospodinjskih aparatov, 
televizijskih sprejemnikov, bančnih avtomatov... 

- uporabniške  programske  rešitve;  namenjene  so  predvsem  uporabnikom  osebnih 
računalnikov in v nekem smislu predstavljajo pisarno v malem. Gre za urejevalnike 
preglednic, besedil, elektronske pošte, spletne brskalnike...

- programske rešitve za ravnanje z zvokom, sliko in filmom; te običajnim uporabnikom 
omogočajo  predvajanje glasbe in  filmov ter  ogled slik,  napredni  uporabniki  pa jih 
uporabljajo  za  izdelavo  računalniških  animacij,  oblikovanje  in  pripravo  tiskovin, 
izdelavo oglasov, ravnanje s filmi in glasbo...

- računalniške igre; lahko različnih žanrov: strateške, športne, vojne, pretepaške, igranje 
vlog, medmrežne igre... 

- programske  rešitve,  namenjene  podjetjem;  sprva  so  bile  to  enostavne  programske 
rešitve, namenjene avtomatizaciji in pospešitvi določenih delov poslovanja, kasneje pa 
so se razvijale v dve smeri. Po eni strani so razvijalci s svojimi rešitvami skušali čim 
bolj podpreti poslovanje točno določene poslovne funkcije podjetja, po drugi strani pa 
so se programske rešitve vedno bolj prilagajale poslovnim procesom podjetij določene 
dejavnosti;

- prenosne programske rešitve; prenosni telefoni so že tako razviti, da bi jim lahko rekli 
kar pomanjšani računalniki. Zaradi te majhnosti so zmogljivi približno tako, kot so bili 
osebni računalniki pred 10 leti. Poleg menijev in imenikov je na mnogih prenosnih 
telefonih  tudi  prenovljena  programska  oprema  izpred  desetih  let,  predvsem 
računalniške igre (prirejeno in dodano po: Computer Software, 2008)..

Meje med zgoraj omenjenimi skupinami programske opreme so zelo težko določljive, saj gre 
za zelo donosno panogo, v kateri nastopajoča podjetja tekmujejo med seboj tako, da ponujajo 
več  vrst  programskih  rešitev  v  enem paketu.  Tako  je  npr.  podjetje  Microsoft  različicam 
operacijskega  sistema  Windows  počasi  dodajalo  številne  uporabniške  programske  rešitve. 
Marsikdo se tako sprašuje, ali je operacijski sistem Windows sploh še operacijski sistem.

Skupina  Gartner  (2008)  navaja,  da  je  svetovni  trg  operacijskih  sistemov  za  osebne 
računalnike v letu 2007 dosegel 26,9 milijard dolarjev. V letu 2008 analitiki pričakujejo 7,2 
%-no rast trga na 28,9 milijarde dolarjev, medtem ko naj bi leta 2012 velikost trga presegla 
38,6 milijarde dolarjev. Trenutno prevladuje na trgu podjetje Microsoft s 93 %-nim deležem 
vseh  različic  operacijskega  sistema  Windows.  Sledi  mu  podjetje  Apple  z  operacijskim 
sistemom Mac,  ki  je  dosegal  6  %-ni  tržni  delež  in  že  prej  omenjeni  Linux z  0,5  %-nim 
deležem (Operating System Market Share for Year 2007). 

Malo manjša - s 16 milijardami dolarjev - je svetovna napoved velikosti trga računalniških 
iger za leto 2007. Pri tem je zanimivo, da predstavljajo prihodki od iger, namenjenih osebnim 
računalnikom, le 3,7 milijard dolarjev. Vse ostalo so igre za konzole. Poleg tega pa analitiki 
menijo,  da se bo trg računalniških iger v prihodnje razvil še v tri smeri:  igre za prenosne 
telefone, ročne igre in spletne igre (Weber, 2007). Slednje so postale zelo razširjene predvsem 
zato, ker se lahko igralec pomeri tudi s prijatelji.

Tretje največje področje prodaje programske opreme predstavljajo ERP programske rešitve in 
programske rešitve za ravnanje z zbirkami podatkov. Svetovna prodaja programskih rešitev za 
ravnanje z zbirkami podatkov je bila v letu 2006 15,2 milijarde dolarjev. Več o prodaji ERP 
programskih rešitev pa v točki 2.3.2 (Skupina Gartner, 2007).
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RAČUNALNIŠKO PODPRTA INFORMATIKA

Pastir Janko je imel obilico težav pri ravnanju s čredo, zaradi česar se je odpravil po nasvet  
k vedeževalki Zorki, ki mu je svetovala: »Janko, ne veterinar ne živinorejec, temveč samo  
informatik ti lahko pomaga«. Janko se je začudil. Zorka pa se je še bolj zazrla v čarobno 
kroglo in nadaljevala: »Vidim dva informatika. Prvi bo zahteval, da mu točno poveš, kakšno 
spletno  rešitev  za  ravnanje  s  čredo  želiš,  drugi  pa  bo  vedel,  kaj  želiš,  še  preden  boš  
spregovoril.«  Janko  jo  je  povprašal:  »Za  koga  naj  se  odločim?«.  Zorka  pa  je  zmedeno  
pripomnila: »Oba bosta opravila delo, a z nobenim ne boš zadovoljen.«

Dolgo je razmišljal Janko o videnju in ni in ni vedel, kaj naj stori. V svoji nesreči se je nekega  
večera obrnil na krčmarja. Ta je pozorno in potrpežljivo poslušal Jankovo zgodbo, vse dokler  
ta  ni  omenil  »informatika«.  Ob tej  besedi  je  krčmar ponorel  in  jezno pripomnil:  »Oštja,  
Janko, kak informatik? Če so tvoje ovce tako problematične, bi bilo bolje, da prizaneseš njim 
in sebi ter še danes pokličeš mesarja!« 

2.1.5 ZGODOVINA

V prejšnjih dveh poglavjih smo ugotovili, da je zaradi pospešitve delovanja strojne opreme in 
vedno večjega števila programskih rešitev postajal računalnik vedno primernejši za reševanje 
problemov, tudi tistih, s katerimi se soočajo v podjetjih. Tako so v 50-ih letih na računalnikih 
že tekli  programi za avtomatske izračune,  ki  so bili  zaradi znanega in zelo opredeljenega 
postopka kot nalašč za podporo s programsko opremo (npr. izračun plač, kontrola zalog...). Po 
navadi so tovrstne programske rešitve razvili kar zaposlenci v podjetju, saj so postopke tudi 
najbolje poznali. Ker je takšen razvoj programske opreme potekal v podjetju, se je za tovrstne 
programske rešitve uveljavil izraz »hišne programske rešitve« (in-house software) (prirejeno 
po: Campbell, 1995; 81).

Poleg avtomatskih izračunov pa so v podjetjih pričeli uporabljati računalnike tudi za ravnanje 
s  podatki,  saj  je  elektronski  način  shranjevanja  podatkov  v  primerjavi  s  pisnim načinom 
boljši. Elektronski podatki so namreč shranjeni samo na enem mestu, njihovo razvrščanje je 
enostavnejše in hitrejše, več uporabnikov lahko dostopa do istega podatka sočasno, zmanjša 
se možnost izgube, dotrajanosti in uničenja podatkov, saj ti niso več neposredno podvrženi 
fizičnim dejavnikom (vlaga, ogenj, temperaturne spremembe...). 

Vendar  maloštevilni  programerji,  ki  so  v  50-ih  letih  skrbeli  za  razvoj  hišnih  programov, 
razvoju podatkovnih sistemov enostavno niso bili kos (dovolj hitro). Zaradi tega so pričeli 
podatkovne sisteme po naročilu  razvijati  proizvajalci  velikih računalnikov,  ki  so pospešili 
razvoj tako, da so delo razdelili med primerno število programerjev. Pri tem velja opozoriti, 
da so proizvajalci velikih računalnikov podatkovne sisteme razvijali zgolj zato, da bi povečali 
prodajo svojih računalnikov. Veliki računalniki so bili namreč nadvse primerni za podatkovne 
sisteme,  saj  so  omogočali  sočasen  dostop  do  podatkov mnogim uporabnikom (Campbell, 
1995; 80-82). 

Razvijalci  podatkovnih  sistemov  so  bili  na  začetku  zelo  uspešni  in  so  razvili  številne 
programske rešitve za zavarovalniška, bančniška, trgovinska in proizvajalna podjetja. Večje 
število programerjev je namreč z lahkoto razvilo zahtevnejše programske rešitve, saj je bila 
velikost programske rešitve omejena z velikostjo pomnilnika, ki je takrat znašala okoli 10.000 
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pomnilniških besed. Tako je npr. programski jezik FORTRAN razvilo deset programerjev v 
štirih letih (1954 - 1957) (Campbell, 1995; 81). 

Sistemi za ravnanje s podatki pa so bili šele začetek. Mohorič (1999, 17) meni, da ljudem 
podatki koristijo samo, če jim s pomočjo svojega obstoječega znanja pripišejo pomen (ali 
informacijo), saj s tem dopolnijo svoje znanje in ukrepajo. Ravno tukaj pa se je pokazala 
glavna  slabost  podatkovnih  sistemov.  Podatki,  ki  so  bili  shranjeni  v  njih,  so  namreč 
poustvarjali listine iz resničnega življenja in ljudje so jim zelo težko pripisali še kakšen drug 
pomen.  Poleg  tega  pa  nekatere  ljudi  določeni  podatki  sploh  ne  zanimajo,  saj  jim  pri 
opravljanju delovnih nalog ne koristijo. Ogromna količina podatkov jih tako prej zmede kot 
pa jim koristi. Tako npr. vrtnarja zanima podatek o vlažnosti zraka, ne zanima pa ga gostota 
prometa na slovenskih vpadnicah. Zato so si ljudje ponovno pomagali z računalniki. Mohorič 
trdi (1999, 17), da računalniki sicer podatkom ne morejo pripisati pomena, a jih lahko zato s 
pomočjo drugih, že shranjenih podatkov in programov, preoblikujejo iz ene oblike v drugo ter 
jih posredujejo »pravim« ljudem. Gre za čiščenje, združevanje in dopolnjevanje podatkov kot 
tudi za njihovo razvrščanje in ločevanje glede na uporabnike. 

Bolj  kot  so  sisteme  podatkov  izpopolnili,  primernejši  podatki  so  bili  na  voljo  »pravim« 
ljudem in večja je bila verjetnost, da si ti z njimi pri svojem delu pomagajo. Ker so postali 
podatki tako za ljudi veliko primernejši, so jih mnogi začeli enačiti s pomenom in jim rekli 
kar informacije, podatkovnim sistemom pa informacijski sistemi. S tem se strinja tudi Turk 
(1993; 11), ki pravi, da informacijski sistemi omogočajo pridobivanje podatkov in njihovo 
preoblikovanje  v  ustrezne  informacije.  Za  sprejemanje  poslovnih  odločitev  potrebujemo 
informacije, ki so več kot le podatki.

To pa sproži  številna  vprašanja,  kot  npr.:  kakšni  so  shranjeni  podatki,  kakšna  je  njihova 
vsebinska vrednost, kdaj in zakaj jih shraniti, kdo jih shrani... Prav s podatki lahko podjetje 
namreč najbolj natančno in široko opiše svoje poslovanje, podatki omogočajo spremljanje in 
potek poslovnih procesov. Tudi pri načrtovanju prvin poslovnega procesa in odločanju o tem, 
kako bodo uresničili  zastavljene  cilje,  si  ravnatelji  pomagajo  s  preteklimi  podatki.  Pojem 
informacijskega sistema se tako razširi.  Turk (1993;  11) pravi,  da je  informacijski  sistem 
celota sestavin, ki zagotavlja podatke in informacije ter ustvarja povezave med sestavinami v 
poslovnem sistemu in tistim iz okolja poslovnega sistema. 

Oba Gordona (1999;  48)  pa dodajata,  da morajo  informacijski  sistemi  zagotavljati,  da so 
informacije  na voljo vsem in vsakomur  pravočasno, na pravem mestu  in ob pravem času 
(dostopnost informacij). Prav tako morajo biti informacije točne in zanesljive. Informacijski 
sistemi  morajo poskrbeti  tudi  za varnost  informacij.  Poleg vsega naštetega pa morajo biti 
informacije zbrane, obdelane in hranjene ob primernih stroških. 

Vendar imajo računalničarji probleme že z razvojem sistemov podatkov, kaj šele z razvojem 
informacijskih. Leta 1949 je ameriška vojska pričela snovati sistem za zračno obrambo SAGE 
(SemiAutomatic Ground Environment), pri katerem sta sodelovali podjetje IBM z izdelavo 
velikih računalnikov in podjetje RAND (Research ANd Development) z razvojem programske 
opreme. Ker je bila velikost programske opreme ocenjena na več kot milijon vrstic kode, je 
podjetje RAND leta 1956 ustanovilo podjetje Systems Development Corporation, ki je naglo 
povečevalo število programerjev. Zelo zgovoren je podatek, da je pri razvoju sistema SAGE 
sodelovalo 700 programerjev, pri čemer velja poudariti, da je bilo število vseh takrat živečih 
programerjev v ZDA ocenjeno na 1.200. Programska rešitev SAGE je bila dokončana leta 
1962, pri  čemer  so vsi  stroški razvoja presegli  8 milijard dolarjev.  Kljub vsemu pa velja 
razvoj sistema SAGE v zgodovini razvoja programske opreme za enega največjih podvigov 
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vseh  časov,  saj  so  ga  mnogi  opisno  poimenovali  z  besedama  »programerska  univerza« 
(Campbell, 1995; 82).

Po razvoju sistema SAGE so razvijalci dobili občutek, da je mogoče razviti poljubno velik 
program že, če imaš na voljo dovolj programerjev. Vendar se je izkazalo, da je ta občutek 
lažen  in  razvoj  programske opreme je  zato zapadel  v  krizo.  Brooks (1995;  25)  opozarja: 
»Dodajanje novih programerjev tekom razvoja programske opreme ne bo pospešilo razvoja, 
temveč ga bo zgolj upočasnilo.« Ta trditev postane znana kot Brooksov zakon in na lastni 
koži ga občutijo tudi IBM-ovi razvijalci  v poznih 60-tih letih,  ko so zaradi zamujanja pri 
razvoju operacijskega sistema System/360 povečali število programerjev. Ne samo, da se je 
razvoj programske rešitve upočasnil,  poraslo je tudi število napak v operacijskem sistemu 
(Pugh in drugi, 1991; 331-345). 

Razvojna kriza zahtevnih programskih rešitev, med katere sodijo tudi informacijski sistemi, 
traja še danes.  Solina (1997; 3) pravi, da primanjkuje ustreznih kadrov,  saj  celo najboljša 
podjetja za razvoj programske opreme zamujajo z razvojem proizvodov in izpopolnjevanjem 
že proizvedene programske opreme. Tudi potem, ko je programska oprema že dostavljena 
kupcem,  so  v njej  še  vedno napake  (ali  hrošči).  Stranke  so  zato  pogosto  nezadovoljne  s 
kupljeno programsko opremo.  Tudi  po naročilu  izdelana  programska oprema ne zadovolji 
vseh potreb stranke.

Izraz informatika je zloženka besed informacija in avtomatika in je zlasti udomačen v Evropi. 
Nekateri  ta  izraz  enačijo  z  računalništvom,  vendar  gre  za  razliko.  Tako  informatika  kot 
računalništvo res obravnavata računalnike, vendar so za računalništvo predmet proučevanja 
stroji – računalniki, medtem ko so za informatiko računalniki le sredstvo za doseganje cilja – 
delujočega informacijskega sistema (Bobek, 1993; 9). Gradišar (2001; 2) dodaja, da je bila na 
začetku informatika pretežno tehnično-znanstvena veda, potem pa se je njeno proučevanje 
razširilo tudi na probleme praktične uporabe računalnikov za poslovne namene. Turk (1987; 
78)  pa  opredeljuje  poslovno  informatiko  kot  dejavnost  oblikovanja,  uvajanja  in  izvajanja 
poslovnih informacijskih sistemov. Dejansko pa je bil prvi problem informatike, kako sploh 
razviti informacijski sistem.

Zamisel o izboljšanju načina razvoja programske opreme je bila omenjena na konferenci o 
razvoju programske opreme, ki je potekala pod pokroviteljstvom organizacije NATO (North 
Atlantic Treaty Organisation) leta 1986 v Nemčiji  (Solina, 1997; 9). Ljudje so se namreč 
upravičeno  spraševali,  kako  to,  da  je  postopek  razvoja  programske  opreme  tako  zelo 
neučinkovit. Človeštvo se je zagotovo srečalo že s kakšnim podobnim problemom. Morda bi 
se lahko razvijalci  programske opreme zgledovali  po kateri  drugi  znanosti?  Kako pa npr. 
gradbenikom uspe pravočasno dokončajo zgradbe, ceste, mostove?

Izraz  »programsko inženirstvo«  je  bil  tako  prvotno  mišljen  kot  izziv  na vprašanje,  ali  je 
možno programsko opremo razviti na podoben način, kot se gradijo mostovi in hiše. Torej: ali 
podobno  kot  v  drugih  inženirskih  dejavnostih  obstajajo  načela,  metode  in  orodja,  ki 
omogočajo  učinkovito  in  tudi  ekonomično  izdelavo  ter  vzdrževanje  delujoče  programske 
opreme (prirejeno: Solina, 1997; 9)?

Odgovora  na to  vprašanje  ni  vedel  nihče.  So pa  bili  kljub  temu mnogi  prepričani,  da  je 
potrebno  razvoj  programske  opreme  narediti  bolj  inženirski.  Tako  Solina  (1997;  9-11) 
poudarja glavne ugotovitve s konference: 

- programsko inženirstvo mora stremeti k izdelavi uporabne in kakovostne programske 
opreme;  programska oprema je izid  usklajenega razvojnega dela  več ljudi in tako 
presega  zgolj  računalniški  program.  To,  kar  si  postavlja  kot  cilj  programsko 
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inženirstvo, je programska rešitev, ki zahteva tudi do desetkrat več dela kot program, 
ki je napisan za enkratno uporabo. Programsko inženirstvo mora poskrbeti za to, da je 
programska rešitev  ustrezno preizkušena,  olistninjena  in  povezljiva  v širšo celoto. 
Poleg tega naj bi bilo na takšen način narejeno programsko rešitev tudi enostavno 
vzdrževati in uporabljati;

- programsko  inženirstvo  je  primerno  za  izdelavo  zapletenih  programskih  rešitev; 
zapletene programske rešitve izdelamo tako, da večje probleme razdelimo na manjše, 
bolj obvladljive. Delitev na podprobleme pa mora biti taka, da so ločnice med njimi 
čim bolj  jasne  in  preproste.  V programskem inženirstvu  tako  delitev  dosežemo s 
programskimi  sklopi  (ali  moduli),  ki  skrbijo  za  določeno  nalogo.  Velika  večina 
programskih sistemov ni zapletena zaradi zapletenosti problema, ki ga rešuje, temveč 
zato, ker mora hkrati obvladovati veliko število podrobnosti; 

- programsko inženirstvo naj bo učinkovito; pri razvoju velikih sistemov, ki zahtevajo 
veliko  programiranja,  je  učinkovitost  izrednega  pomena.  Potrebno  je  nadzorovati 
stroške in čas razvoja. Konferenco so zato sklenili z mislijo, da je tako kot v drugih 
inženirskih  dejavnostih  projektni  način  dela  najprimernejši  za  razvoj  programske 
opreme. 

Na žalost  pa na konferenci nihče ni podal vsebine postopka, s katerim bi razvijalci  lahko 
pravočasno  izdelali  bolj  kakovostno  programsko  opremo,  ki  bi  zadovoljila  potrebe 
naročnikov. Podane so bila samo značilnosti takšnega postopka. Vse skupaj zelo spominja na 
srečanje kuharjev, ki se pogovarjajo o tem, kakšna naj bi bila kuha. Prvi pravi, da mora biti 
jed pripravljena pravočasno in postrežena še topla. Drugi meni, da se za njeno pripravo ne 
sme porabiti več sestavin, kot se predvidi na začetku. Tretji pa, da je priprava vsake jedi resen 
postopek,  kateremu je  potrebno natančno slediti,  saj  sicer  pripravljena  jed ne  bo  okusna. 
Nihče od kuharjev pa ne pove, kakšen je postopek, ki naj mu sledijo, da bodo jedi okusne in 
pripravljene pravočasno s predvidenimi sestavinami. 

Edino, kar so opredelili na konferenci o načinu razvoja programske opreme, je to, da naj bi ta 
potekal projektno in da proces razvoja programske opreme vsebuje naslednje stopnje:

- analiziranje; poskuša se opredeliti problem stranke;
- načrtovanje  programske  rešitve;  opis  problema se  pretvori  v  načrt  za  programsko 

rešitev;
- izvedbo; načrtovane programske rešitve se udejani s pomočjo programerjev;
- preizkušanje; popravi se morebitne napake;
- vzdrževanje; programsko rešitev se dograjuje in prilagaja potrebam stranke (Naur in 

Randall, 1968; 11)

Na zgornji način podan proces razvoja programske opreme pa pravzaprav ni nič drugega kot 
prirejen postopek za reševanje enostavnih problemov, ki smo ga podali v točki 2.2.1 Razlika 
je  samo  v  tem,  da  rešuje  enostaven  problem en  sam  programer  in  je  zato  poudarek  na 
pretvorbi rešitve problema v program, torej v načinu pisanja programske kode. Pri reševanju 
zapletenih  problemov  pa  je  težava  že  pri  opredelitvi  problema.  Poleg  tega  pri  snovanju 
programske rešitve sodeluje več programerjev, kar povzroči številne druge težave, ki v osnovi 
izvirajo iz zapletenosti problema.

Naročniki  o  problemu  niso  vajeni  razmišljati  tako  nadrobno  kot  razvijalci,  zato  si  ne 
predstavljajo,  katere  informacije  vse  potrebujejo  programerji  pri  udejanjanju  programske 
rešitve. Po drugi strani pa programerji ne morejo pričeti s programiranjem, dokler ne dobijo 
dovolj nadrobnih navodil.  Razvijalci programskih rešitev so zato težave v sporazumevanju 
med naročnikom in programerji poskusili premostiti z ravnatelji projektov. Ti naj bi razumeli 
tako potrebe, želje in težave stranke kot tudi način dela programerjev. Ravnatelji projektov 
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skupaj  s  stranko  opredelijo  problem,  preigrajo  nekaj  morebitnih  rešitev  in  se  na  koncu 
odločijo,  katera  izmed rešitev bo tudi udejanjena.  Sledi priprava projektnega načrta,  ki  še 
nadrobneje  opredeljuje  vsebino  programske  rešitve  in  delovnih  nalog  posameznih 
programerjev, skupaj z oceno porabe časa in stroškov. Potem začnejo programerji udejanjati 
programsko rešitev, torej pisati kodo. Ker gre za programiranje rešitve zapletenega problema, 
mora ravnatelj projekta koordinirati delo posameznih programerjev in skupine programerjev. 
Poleg  vsega  tega  pa  ravnatelji  projektov  tudi  spremljajo  in  nadzorujejo  čas  ter  stroške 
udejanjanja programskih rešitev. Če povzamemo, so ravnatelji projektov odgovorni predvsem 
za tri zelo pomembne naloge: 

- analizo in opredelitev problema;
- pripravo načrta projekta in
- koordiniranje, spremljanje ter nadzorovanje dela programerjev.

Pri vsem tem pa morajo paziti tudi na to, da čas in stroški ne presežejo načrtovanih. 

Da bi bolje razumeli, zakaj imajo ravnatelji projektov toliko težav pri udejanjanju zgornjih 
treh  nalog,  si  moramo  ogledati  proces  razvoja  programske  opreme  skozi  oči  vseh 
udeležencev. Običajno so naročniki programske rešitve podjetja, ki jih predstavljajo srednji 
ali  vrhovni  ravnatelji.  Podjetja  so  nenehno  spreminjajoče  se  združbe,  ravnatelji  pa  so 
odgovorni,  da so spremembe skladne z vnaprej zastavljenimi cilji  podjetja, ki  jih določijo 
lastniki. V podjetjih se tako nenehno načrtuje, udejanja in nadzira, torej ravnateljuje. Gre za 
koordiniran proces odločanja. Da bi bile odločitve čim boljše, potrebujejo ravnatelji podatke o 
dogajanju  znotraj  in  zunaj  podjetja.  Zaradi  tega  ravnatelji  vidijo  v  uporabi  programskih 
rešitev predvsem vire informacij. 

Poleg tega pa morajo v podjetjih zaradi načrtovanja in udejanjanja ciljev poznati tudi stroške 
nakupa programskih rešitev, čas začetka uporabe in prednosti te uporabe. Mnogi ravnatelji 
namreč prednosti in stroške programskih rešitev vključijo že v svoje načrte. Še več, nekateri 
cilji celotnega podjetja so pogojeni s prednostmi, ki jih prinašajo še ne kupljene programske 
rešitve.  Zato  je  za  ravnatelje  nesprejemljivo,  če  razvijalci  zamujajo  z  razvojem 
informacijskega sistema, saj so zaradi tega v očeh lastnikov sami videti nesposobni in naivni. 
Povrhu vsega pa lahko zaradi tega podjetje tudi zamudi tržno priložnost ali celo propade.

Ravno to enačenje programske opreme z drugimi osnovnimi sredstvi je napaka, ki jo pogosto 
naredijo ravnatelji. Naj vse skupaj ponazorim na primeru podjetja, ki se ukvarja z dostavo 
pošiljk.  Vrhovni  ravnatelj  podjetja  dobi  od  lastnikov  nalogo,  da  mora  v  naslednjem letu 
povečati  prodajo  za  50%.  Seveda  se  mora  vrhovni  ravnatelj  najprej  posvetovati  s  tržnim 
ravnateljem, če je to sploh mogoče. Ko se skupaj odločita za določen trg in storitev, sledi 
posvet  z  ravnateljem funkcije  opravljanja  storitev.  Ta  bo  ugotovil,  da  ima  podjetje  sicer 
dovolj prostora v skladiščih, vendar premalo dostavnih vozil za uresničitev cilja. Zato sledi 
pogovor z ravnateljem finančne službe, ki izdela finančni načrt, medtem ko nabavni ravnatelj 
že išče najcenejšega dobavitelja vozil.  Ko ga najde, podjetje podpiše pogodbo, v kateri so 
jasno določeni tudi roki dobave. Na njihovi osnovi ravnatelj funkcije opravljanja storitev že 
prične načrtovati spremembe voznih poti in ravnatelj kadrovske službe iskati voznike. Na tem 
primeru si lahko dosti lažje predstavljamo, kakšne bi bile posledice nepravočasne vključitve 
vozil v funkcijo opravljanja storitev. Še huje pa bi bilo, če bi bila vozila okvarjena ali premalo 
prostorna. Vendar so takšni nesporazumi zelo redki. Ravnatelj funkcije opravljanja storitev 
ima namreč  točno opredeljene  zahteve  glede  tehničnih  lastnosti  vozil,  ki  so tudi  predmet 
pogodbe z dobaviteljem. Tudi če pride do nesporazuma, podjetje zelo hitro najde drugega 
ponudnika dostavnih vozil. 

Popolnoma drugače pa je pri razvoju programskih rešitev. Izvirno razvita programska rešitev 
je namreč prikrojena poslovanju točno določenega podjetja, kar pomeni, da bi moral naročnik 
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v  primeru  nezadovoljstva  ponoviti  celoten  proces  razvoja  programske  opreme  z  drugim 
razvijalcem. Poleg tega pa prvotni razvijalec svoje programske rešitve ne bi mogel prodati 
kakšnemu drugemu podjetju, saj je preveč prilagojena, zaradi česar bi zahteval od naročnika 
vsaj  povračilo  stroškov  razvoja.  V  takšnih  primerih  se  ravnatelji  raje  zadovoljijo  s  še 
nedokončano  programsko  rešitvijo,  če  njena  takojšnja  uporaba  še  vseeno  omogoča  (sicer 
slabše) udejanjenje že prej začrtanih ciljev. Če bi namreč ravnatelji zamenjali razvijalca, bi 
sicer lahko kasneje dobili bolj kakovostno programsko opremo, vendar bi zaradi tega morali 
spremeniti načrte oziroma odstopanje od načrtov upravičiti lastnikom. 

Naročanje programske opreme pa ne gre enačiti z naročanjem drugih osnovnih sredstev tudi 
zato,  ker  je  v  primeru  naročanja  programske opreme seznam vseh zahtev,  ki  jih  mora  ta 
izpolnjevati, precej daljši, pri čemer je posamezne zahteve tudi težje opredeliti. Ravnatelji, ki 
so ponavadi tudi naročniki, namreč nimajo izkušenj z razvojem programske opreme in imajo 
zato veliko težav pri opredeljevanju in pojasnjevanju svojih zahtev.

Brooks (1987; 18) je že leta 1987 menil, da naročnik včasih sploh ne ve, kaj bi rad, in da mora 
to ugotoviti  ravnatelj  projektov.  Problemi,  ki jih rešujejo informacijski sistemi,  so namreč 
zelo zapleteni in se dotikajo delovnih nalog vseh zaposlencev v podjetju. Kot smo že omenili, 
so za vrhovne ravnatelje pomembne informacije. Za srednje ravnatelje je bistveno, da delo 
njihovih oddelkov poteka nemoteno in da je ustrezno podprto z informacijskim sistemom. Za 
ostale zaposlence pa je običajno odločilnega pomena to, da so uporabniški vmesniki enostavni 
in prijazni za uporabo. Kljub temu, da vrhovni ravnatelji sklenejo pogodbo z razvijalci in dajo 
ravnateljem  projektov  osnovne  smernice  za  razvoj  programskih  rešitev,  pa  so  ostali 
zaposlenci  tisti,  ki  ravnateljem projektov  v celoti  pomagajo  opredeliti  zahteve,  na  osnovi 
katerih  načrtujejo.  Ameriški  pisatelj  Robert  Humprey  (Quotations –  Software  Design) 
posmehljivo dodaja, da lahko neopredeljen problem rešimo z neskončnim številom rešitev.

Načrtovanje programskih rešitev je zelo zahtevno opravilo, saj predstavlja načrt stično točko 
med naročnikom in razvijalcem. Ravnatelji projektov skušajo namreč po eni strani čim bolj 
izpolniti zahteve naročnika, s čimer se zapletenost načrta programske opreme veča, po drugi 
strani pa bo projekt razvoja programske opreme manj tvegan, če bo načrtovana programska 
rešitev preprostejša. Ravnatelji projektov morajo tako najti ravnotežje med obema zahtevama, 
torej  načrtovati  programske  rešitve,  ki  izpolnjujejo  pričakovanja  naročnika,  a  hkrati  načrt 
toliko poenostavijo, da bo predvidena skupina programerjev sposobna zasnovano programsko 
rešitev tudi pravočasno udejaniti. Larry McVoy (Quotations – Software Design), ravnatelj v 
podjetju BitMore, pravi, da mora ravnatelj projektov razlikovati med tem, kaj se lahko naredi 
in kaj naj bi bilo narejeno.

Vendar  je  Brooks  (1987;  11-12)  opozarjal,  da  programske  rešitve  skorajda  ni  moč 
poenostaviti zaradi naslednjih razlogov: 

- zapletenosti problema; če namreč ravnatelj projektov preveč poenostavi načrtovano 
programsko  rešitev,  ta  vsebinsko  več  ne  rešuje  prvotnega  problema  in  je  zato 
neuporabna;

- zahteve  po skladnosti  z  obstoječimi  sistemi;  ker  je  programska  rešitev  najnovejša 
izboljšava  pri  poslovanju  podjetja,  mora  biti  prilagojena  vsem trenutno  veljavnim 
institucijam,  ki  urejajo  reševanje  prvotnega  problema.  Tako  morajo  biti  npr. 
računovodske programske rešitve v skladu s Slovenskimi računovodskimi standardi. 
Po drugi strani pa programska rešitev postane bolj zapletena tudi zato, ker mora biti 
prilagojena in povezana s trenutnimi organizacijskimi sistemi podjetja;

- nuje  po  številnih  izboljšavah;  ponavadi  imajo  uporabniki  številne  zamisli  glede 
izboljšav. Prav tako lahko tudi zamenjava strojne opreme povzroči potrebo po tem, da 
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se  obstoječo  programsko  rešitev  izboljša  oziroma  dogradi  (menjava  tiskalnika, 
zaslona, omrežne povezave…);

- nepredstavljivosti  programskih  rešitev;  za  razliko  od  zgradb,  avtomobilov  in 
podobnih izdelkov si  programske opreme ne moremo predstavljati.  Zaradi  tega se 
mnogi ravnatelji projektov prepozno zavedo resnične zapletenosti programske rešitve 
oziroma, zaradi pomanjkljive predstave, že tako zapleteno programsko rešitev še kar 
naprej dograjujejo in spreminjajo. 

Isti avtor je (1987; 11) je dodal, da zapletenost izhaja iz vsebine programske rešitve, to je 
množice podatkovnih prvin, ki so med seboj v določenem razmerju. Če to razmerje ni pravo 
ali če morda kakšna prvina manjka, bo načrt programske rešitve napačen. Po Brooksovem 
mnenju  ravno  snovalne  napake  resno  ogrožajo  razvoj  programskih  rešitev.  Majhna 
sprememba  ima  namreč  lahko  velike  posledice,  ki  se  jih  razvijalci  zaradi  prepletenosti 
posameznih  delov  pogosto  ne  zavedajo.  Kot  smo  že  omenili,  bo  dodajanje  izboljšav  in 
prilagajanje obstoječim sistemom zapletenost programske rešitve še povečalo. Hkrati se bo 
zaradi  te zapletenosti  varnost programske rešitve zmanjša,  kar pomeni,  da jo bodo morali 
razvijalci bolje zaščititi, to pa bo spet povečalo njeno zapletenost. Brooks (1978; 18) je zato 
menil, da je načrtovanje programskih rešitev ustvarjalni proces, ki se ga ni mogoče naučiti, 
zato so dobri načrtovalci programskih rešitev zelo redki. Paul William Anderson (Quotations 
–  Software  Maintenance),  ameriški  pisec  znanstvene  fantastike,  pravi,  da  še  ni  videl 
zapletenega problema,  ki ne bi  postal  še bolj  zapleten,  ko ga začneš obravnavati  na pravi 
način.

Ker stranke vidijo programske rešitve drugače kot programerji,  je Naur (1968; 11) že leta 
1968  predlagal,  naj  bi  ravnatelj  projektov  izdelali  dva  načrta:  zunanjega  in  notranjega. 
Zunanji načrt naj bi bil prilagojen razumevanju stranke in naj bi opisoval programsko rešitev s 
stališča  uporabnikov.  Notranji  načrt  pa  naj  bi  bil  opis  programske  rešitve  kot  skupka 
podatkovnih prvin in razmerij med njimi. Seveda morajo ravnatelji projektov zagotoviti tudi 
skladnost obeh načrtov.

Da ravnatelji projektov lahko predvidijo čas in stroške izvedbe projekta, mora poleg pravilne 
ocene zapletenosti načrtovane programske opreme pravilno oceniti tudi zmogljivost začetne 
programerske  skupine.  Seveda  se  človek  upravičeno  vpraša,  zakaj  se  ravnatelji  projektov 
kljub  izkušnjam  tako  pogosto  uštejejo  pri  obeh  ocenah.  Odgovor  na  to  vprašanje  lahko 
poiščemo v procesu udejanjanja programskih rešitev. Težava se pojavi že pri razdelitvi nalog. 
Vedno se  bo  namreč  našel  kdo,  ki  bo  trdil,  da  so delovne  naloge  po obsegu nepravično 
razdeljene.  Po  drugi  strani  pa  se  mora  ravnatelj  projektov  vprašati,  ali  je  pravična 
(enakomerna)  razdelitev  sploh  smiselna,  če  pa  Solina  (1997;  104)  opozarja,  da  se  lahko 
produktivnost programerjev razlikuje tudi v razmerju 1:10. Solina (1997; 105-106) meni, da 
ni merila, s katerim bi bilo mogoče izmeriti natančno produktivnost enega programerja, kaj 
šele  skupine.  Merilo  »število  vrstic  programa«,  ki  smo  ga  omenili  v  točki  2.1,  lahko 
programer obrne namreč sebi v korist tako, da število vrstic kode raztegne ali skrči. Podobno 
Solina (1997; 106) poudarja, da so tudi funkcijske točke (najmanjše vsebinske enote kode) 
neprimerne za oceno produktivnosti, saj je njihova opredelitev lahko zelo pristranska. 

Ravnatelji  projektov  se  morajo  tako  na  žalost  sprijazniti  z  dejstvom,  da  je  produktivnost 
programerjev skorajda nemogoče spremljati. Za razliko od gradbeništva, kjer lahko ravnatelj 
gradbišča vsak dan preveri,  koliko metrov ceste je bilo narejene, mora ravnatelj  projektov 
enostavno verjeti, da so programerji opravili vse, kar jim je bilo naročeno. Koda, ki jo napiše 
programer, je zaradi različnih načinov programiranja in tudi različnih algoritmov, ki so rešitev 
istega problema, lahko popolnoma različna. To pomeni, da ravnatelj projektov ne bo vedel, 
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koliko dela je opravil nek programer, vse dokler se ne bo poglobil v razumevanje kode, ki jo 
je ta napisal. Ker pa je to zelo naporno in ker vzame veliko časa, sploh če koda ni pregledna,
tega nihče ne počne. Zato nekateri menijo, da so najbolj 
primerni  za  ravnatelje  projektov izkušeni programerji, 
saj  imajo  občutek  za porazdeljevanje  nalog.  Po drugi 
strani pa je potrebno delovne naloge programerjev tudi 
koordinirati.  Solina  (1997;  105)  opozarja,  da  so 
najboljše  tiste  skupine,  ki  štejejo  ravno  pravo  število 
programerjev.  Slika  7  prikazuje,  kako  večanje  števila 
programerjev  (vodoravna  os)  krajša  čas  izvedbe 
projekta  vse  do točke,  ko prične  zaradi  koordiniranja 
čas izvedbe projekta (navpična os) spet naraščati.
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Slika  7:  Vpliv  števila  programerjev  na  
čas izvedbe projekta (Solina, 1997; 105) 

Pogosto je za težave pri večjih projektih kriva tudi slabo komuniciranje med programerji in 
ravnatelji  projektov,  ki  ne  vedo,  koliko  programske  kode  je  bilo  zares  napisane.  Koliko 
programov, ki so po zagotovilih programerjev skoraj že delali pravilno, ni bilo pravočasno ali 
celo  nikoli  končanih  (Solina,  1997;  6-7)?  Edsger  Wybe  Dijkstra  (Quotations –  Software 
Languages) pravi, da ravnatelji projektov napisane kode ne smejo razumeti kot proizvedeno, 
ampak kot potrošeno. 

Na čas izvedbe projekta pa vplivajo tudi drugi dejavniki, kot npr. zahtevnost problema, znanje 
in izkušnje programerjev ter poznavanje problema. Ob tem je potrebno poudariti, da členitev 
problema na podprobleme, kar je eno od priporočil konference iz leta 1969, ni vedno mogoče. 
Zato  ravnatelji  projektov  med  načrtovanjem problem včasih  členijo  na silo,  s  čimer  med 
posameznimi deli nehote ustvarijo odvisnosti, ki se jih sploh ne zavedajo. Seveda se vpliv 
takšnih  odvisnosti  pokaže  med  udejanjenjem,  s  čimer  se  poveča  obseg  koordiniranja. 
Programerji morajo poleg delovanja svoje kode poznati tako tudi delovanje programov, ki so 
jih napisali drugi programerji, saj to lahko vpliva na izvedbo njihove kode in obratno. Poleg 
tega je vzdrževanje, dograjevanje in olistninjenje tako zasnovane programske rešitve prava 
nočna mora.

Hayes in Andrews (2003; 23) menita, da lahko med načrtovanjem pride do 
napačnih  ocen časa razvoja  zaradi  neupoštevanja  vlog  udeležencev pri 
razvoju. Če, npr., ravnatelj projektov razvoja programske opreme vpraša 
razvijalca, kako dolgo bo trajal razvoj in mu ta odgovori, da bo trajal vsaj 
še šest tednov ter nato ravnatelj projektov zahteva, da mora biti narejeno 
v štirih tednih, potem gre za očitno napako. Razvijalec bo namreč skušal 
narediti vse pravočasno, a ker mu to ne bo uspelo, bo začel krčiti vsebino 
programske rešitve.  Napaka je  v  tem, da ravnatelj  s  tem, ko odloča  o 
krajšanju časa izvedbe projekta sprejme tehnično odločitev,  medtem ko 
razvijalec krči vsebino programske rešitve za poslovne odločitve, moralo 
pa bi biti ravno obratno. 

Ob vsem tem  se  je  seveda  smiselno  vprašati,  kateri  kader  je  primernejši  za  opravljanje 
delovnega programa ravnatelja projektov: ekonomski ali računalniški? Ravnatelj projektov – 
ekonomist  bo pri projektih razvoja programske opreme dojemljiv predvsem za ekonomske 
lastnosti  projekta:  stroške,  čas  izvedbe,  prihodke,  zmogljivost  programerjev...  Zaradi 
ekonomske  izobrazbe  bo  tovrstni  ravnatelj  projektov  nadvse  primeren  za  svetovanje 
strankam, saj bo razumel njihove želje in potrebe. Ravnatelj projektov – računalničar pa bo 
lažje pripravil načrt programske rešitve. Poznal jo bo zelo nadrobno in bo zato bolje spremljal 
delo  programerjev,  jim pomagal  ter  svetoval.  Zaradi  tega  bo  imel  boljši  občutek  tudi  za 
trajanje projekta in tudi programerji ga bodo težje neupravičeno prepričali, da potrebujejo več 
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časa. Ravnatelji projektov morajo zato preprosto imeti tako ekonomsko - ustvarjalne kot tudi 
računalniško - tehnične veščine. Vendar takšnih kadrov primanjkuje, oziroma jih preprosto ni. 
Glass (1997; 18) pravi, da je raziskava o razvoju programske opreme na Japonskem pokazala, 
da je za kar 71 % neuspelih projektov odgovorno ravnateljstvo projektov. 

Ob vseh naštetih problemih, ki se pojavijo pri razvoju programske opreme, se seveda človek 
vpraša, ali je ta možen na inženirski način? Kot že rečeno, so mnogi tako mislili že leta 1968, 
a  je  vendar  še  danes  razvoj  programske  opreme vse  prej  kot  inženirski.  Projekti  razvoja 
programske opreme namreč še vedno niso končani pravočasno, delež strank, ki z izdelki niso 
zadovoljne, pa je v tej dejavnosti še vedno veliko večji kot v drugih. Zato se je smiselno 
vprašati, ali so izidi razvoja programske opreme poplačali ves trud, ki je bil porabljen za to, 
da postane razvoj programskih rešitev inženirstvo? Ali je razvoj programske opreme sploh 
inženirstvo?

Friedman (v Hayes in Andrews; 7) meni, da inženirski razvoj programske 
opreme v 80-ih letih prejšnjega stoletja ni več deloval zaradi vse večjih 
svetovnih  sprememb.  Spremembe  na  področju  tehnologije,  financ  in 
informacij so dobile pospešek s padcem političnih mej in dogajanje v svetu 
spremenile  iz  počasnega v hitro.  Življenjski  cikli  izdelkov se krajšajo in 
kupci  postajajo  vedno  bolj  zahtevni.  Tako  prav  nič  ne  preseneča,  da 
okorne  in  dolgotrajne  metodologije  inženirskega  razvoja  programske 
opreme ne dajejo več želenih izidov.

Večina naročnikov in razvijalcev je tudi po letu 1968 vztrajala in še danes vztraja pri tem, da 
bo inženirstvo naredilo »red« v dejavnosti razvoja programske opreme. Predvsem ravnatelji, 
ki predstavljajo naročnika, se preprosto ne morejo sprijazniti s tem, da razvijalci zamujajo z 
izdelavo programske opreme. Vendar so za to pogosto krivi kar sami. Solina (1997; 7) pravi: 
»Naročniki  ne znajo jasno izraziti  svojih zahtev,  radi zahtevajo spremembe ali  dopolnitve 
pozno med razvojem, saj si predstavljajo, da je programska oprema, ker pač ni fizičen izdelek, 
poljubno spremenljiva. V resnici so cene sprememb med razvojem dvakrat do šestkrat višje, 
med vzdrževanjem pa celo do stokrat višje kot med opredelitvijo zahtev na začetku razvoja.« 
Steve Jobs (Quotations – Software Design), lastnik podjetja Apple,  dodaja:  »Nima smisla 
spraševati  stranke  po  željah,  saj  preden  jim  jih  boš  lahko  uresničil,  se  bodo  že  stokrat 
spremenile.«

Ravno  to  pa  je  bistven  smisel  programskega  inženirstva  in  sicer,  da  se  naredi  »red«  pri 
razvoju programske opreme. Zagovorniki programskega inženirstva menijo, da je treba proces 
razvoja programske opreme tako kot v drugih dejavnostih olistniti in standardizirati. Če bodo 
namreč  vsi  udeleženci  (naročniki,  ravnatelji  projektov  in  programerji)  razumeli  potek  in 
vsebino razvoja programske opreme, potem nesporazumov med njimi ne bo smelo več biti. 
Po  letu  1968  je  zato  večina  razvijalcev  skušala  opredeliti  splošne  postopke  razvoja 
programske  opreme.  Pri  tem  je  bil  največji  poudarek  na  načinu  prikazovanja  načrta 
programske rešitve.  Kot že rečeno, mnogi  namreč menijo,  da je ta ključen,  saj  se v njem 
odražajo tako zahteve naročnika kot tudi navodila za programerje. 

Tako je že v 70-ih letih postal zelo razširjen strukturni način razvoja programske opreme. Ta 
je  z  uporabo  posebnih  strukturnih  metodologij  (structured  methodologies)  prikazal  načrt 
programske opreme kot množico sestavov in diagramov. Strukturnim metodologijam je v 80-
ih letih sledil objektni način razvoja programske opreme, ki je načrt programske opreme zajel 
skozi množico objektov (objects) in povezav med njimi.  V 90-ih letih  so strukturni način 
razvoja  programske  opreme  podprli  z  orodjem  CASE  (Computer-Aided  Software 
Engineering) (Davis, 2004; 5-8). Grady Booch (Quotations – Software Design), načrtovalec 
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programskih rešitev, je kritičen do orodji za lažje načrtovanje programske opreme, saj meni, 
da lahko z njimi nesposobni načrtovalci še hitreje izdelajo zanič načrte.

Novi  načini  razvoja  programske  opreme  so  povečali  sledljivost,  standardiziranost  in 
produktivnost razvijalcev.  Vendar ti  so za to plačali  visoko ceno. Naročniki so se namreč 
kljub  temu,  da  so  ravnatelji  projektov  dosledno  razvijali  programsko  opremo  po  novih 
načinih, še vedno pritoževali, da ta ne izpolnjuje vseh njihovih zahtev. To je povzročilo spet 
nastanek  novih  načinov  razvoja  programske  opreme,  ki  so  dali  še  večji  poudarek 
nadrobnostim načrta in nadzoru razvoja programske rešitve. Ko so ti načini odpovedali, so se 
pojavili spet novi še nadrobnejši. Davis (2004; 14) je prepričan, da so za to krivi predvsem 
ravnatelji  projektov,  saj  se  še  najbolj  zaščitijo  pred  tveganjem,  če  natančno  sledijo 
dogovorjenemu  načinu  razvoja  programske  opreme.  Če  jim  projekt  uspe,  zasluge  seveda 
pripišejo sebi. Če pa jim ne uspe, pripišejo neuspeh postopku, ki so mu sledili. Po drugi strani 
pa  inženirski  pristopi  omogočajo  tudi  naročnikom  večjo  možnost  kontrole  in  sledljivosti 
razvoja,  ki  jim  daje  večji  občutek  zaupanja  v  načrtovane  in  dogovorjene  roke  izdelave 
programskih rešitev. Davis meni, da so inženirski načini razvoja programske opreme postali 
ravno zaradi tega tako priljubljeni 

Vendar  pa na žalost  podobni  -  inženirski  načini  izvirne  probleme strank rešujejo na zelo 
podobne načine,  zato programske rešitve za naročnike več ne predstavljajo prednosti  pred 
tekmeci.  Naročniki  vedno manj  razumejo  vse  bolj  nadrobne načrte  ravnateljev  projektov, 
zaradi  česar  vse  težje  podajajo  svoje  zahteve.  Ravnatelji  projektov  na  podlagi  analize 
naročnikovega  problema  opredelijo  načrt  programske  rešitve,  ki  ga  dajo  v  potrditev 
naročniku. Če ga ta ne razume in nima dovolj časa, včasih razmišlja takole: »Gotovo bodo 
rešili vse moje probleme, saj vendar uporabljajo najnovejše inženirske metode. Najbolje, da 
kar potrdim načrt«. Včasih pa so ravnatelji projektov tisti, ki svetujejo naročniku: »Ne skrbite. 
Mi smo vam s tem projektnim načrtom skorajda že rešili  vse težave,  saj  je bil  izdelan  z 
uporabo najnovejše inženirske  metode.  Vse,  kar morate  storiti,  je,  da ga potrdite.«  Ko je 
programska  rešitev  izdelana  in  naročnik  izrazi  nezadovoljstvo,  mu  ravnatelji  projektov 
očitajo, da je on tisti, ki se je strinjal z načrtom razvite programske opreme, torej naj se ne 
pritožuje. Če naročnik vztraja pri spremembah, mu ravnatelji projektov z veseljem ugodijo, 
seveda za dodatno plačilo. Na takšen način so tudi razvijalci s pomočjo ravnateljev projektov 
pričeli zlorabljati inženirske načine razvoja programske opreme.

Ker  so  se  razvijalci  in  ravnatelji  projektov  tako  domiselno  izmaknili  krivdi  v  primeru 
neuspelega razvoja programske opreme, naročnikom ni preostalo drugega, kot da neuspeh še 
sami  pripišejo  (neprimerni)  metodi  razvoja  programske  opreme.  Tako  so  vsi  z  odprtimi 
rokami sprejeli novejše, drugačne metode v upanju, da so tudi boljše. Solina (1997; 6) meni, 
da  je  hitro  menjavanje  metod  eden  izmed  poglavitnih  razlogov,  da  je  razvoj  programske 
opreme še vedno v krizi.  Še preden razvijalci  obvladajo novo metodo,  se že pojavi nova, 
»boljša«. Zato se ravnatelji projektov nikoli ne naučijo vseh podrobnosti določene metode. 
Poleg tega pa vsaka nova metoda zahteva spremembo organizacije in drugačen razvoj. 

Ob tem se velja vprašati, če so metode res čudežna rešitev krize. Davis (2004; 3) primerja to 
nesmiselno izumljanje vedno novih metod z iskanjem svetega grala. Mnogi so se odpravili na 
to iskanje, a le malo kdo se je vrnil. Ko so ravnatelji projektov in razvijalci namreč enkrat 
začeli  uporabljati  metode,  so postali  od njih odvisni,  saj  so jim te omogočile nizko raven 
tveganja.  Izdelovali  so povprečno programsko opremo,  pri  tem pa so se  lahko v primeru 
neuspeha  vedno  sklicevali  na  neprimernost  inženirske  metode.  Davis  (2004;  3)  takole 
posmehljivo  opozarja  na  zasvojenost  z  metodami:  »Ime  mi  je  Alan  Davis  in  preveč 
uporabljam metode. Prosim, pomagajte mi, preden bo prepozno.« Francoski pisatelj Albert 
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Camus (Quotations – Software Design) pa je nekoč rekel: »Ko nekdo nima trdnega značaja, si 
mora pomagati z metodo.«

Danes je zagovornikov iskanja čudežnih metod vedno manj. Davis (2004; 5) meni, da so se 
inženirske  metode  tako  razširile  preprosto  zato,  ker  je  bil  to  edini  možni  način  razvoja 
programske  opreme.  Ko  se  je  nekdo  domislil  nove  inženirske  metode,  ki  je  odpravila 
pomanjkljivosti  prejšnjih,  so  jo  pričeli  najprej  uporabljati  tisti,  ki  niso  bili  zadovoljni  s 
prejšnjimi. Tem so sledili kot čreda ovac tudi ostali. 

Po drugi strani pa je želja po veliki nadrobnosti inženirskih metod zelo vprašljiva. Zajeti vse 
nadrobnosti  zapletenega  problema  je  preprosto  nemogoče,  sploh  pri  razvoju  programske 
opreme. Večina zahtev in želja je namreč skrita v glavah ljudi, ki imajo o svojem okolju 
izdelane  nepopolne,  pristranske  in  nasprotujoče  si  poglede,  ki  jih  s  težavo  izrazijo  tako 
nadrobno, kot si to želi ravnatelj projektov. Zato je lahko slika, ki si jo kljub nadrobni analizi
vseh  zahtev  ustvari  ravnatelj  projektov,  nepopolna  in 
napačna (Solina, 1997; 127).

Tudi  če  bi  obstajala  neka  čudežna  inženirska  metoda,  s 
katero bi ravnatelji  projektov lahko pridobili vse zahteve 
naročnika, bi bil razvoj programske rešitve na podlagi vseh 
zahtev negospodaren. Solina (1996; 25) namreč opozarja, 
da  morajo  biti  ravnatelji  projektov  zelo  previdni  pri 
postavljanju ciljev projekta.  Pogosto namreč  ni smiselno 
vztrajati pri uresničitvi vseh na začetku zastavljenih ciljev 
projekta.  Na  sliki  8  lahko  namreč  vidimo,  da  raven 
doseganja ciljev (navpična os) in njihova cena (vodoravna 
os) nista sorazmerni.
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Slika 8: Povezava med ravnijo doseganja 
ciljev in njihovo ceno (Solina, 1996; 25)

Brooks (1987; 10) je tako že leta 1987 zaključil, da razvoja programske opreme ni mogoče 
»ukrotiti«  z  inženirstvom.  V svojem članku  primerja  krizo  razvoja programske  opreme z 
volkodlakom, ki ga je nemogoče pokončati, saj zaenkrat še nihče ni iznašel srebrnih nabojev. 

Ker  je  programsko  inženirstvo  zgolj  omililo  nered,  pa  še  to  za  ceno  kakovosti,  so  se 
informatiki zatekli k spremembi načina razvoja programskih rešitev. Pri klasičnem – strogo 
zaporednem načinu razvoja programske opreme je namreč za informatika nesprejemljivo, da 
se naročniki po potrditvi projektnega načrta in pričetkom programiranja glede svojih zahtev 
premislijo. Zato so informatiki razvili tudi druge načine razvoja programskih rešitev, v katerih 
se stopnje klasičnega razvoja večkrat ponovijo. Po vsaki ponovitvi sta namreč tako razvijalec 
kot tudi naročnik bolj seznanjena s problemom in načinom reševanja.. 

Tako so uvedli razvoj s prototipi,  ki se zgleduje po razvoju novih proizvodov v industriji. 
Tam proizvedejo  le  nekaj  prototipov,  na  osnovi  katerih  nato  ocenijo  smotrnost  množične 
proizvodnje. V primeru razvoja programske opreme je prototip na hitro izdelana programska 
rešitev,  ki  pomaga  pojasniti  nedorečene  zahteve  naročnika.  Ko  naročnik  vidi  prototip,  si 
namreč lažje predstavlja, kako je razvijalec razumel njegove zahteve. Ker je prototip samo 
začasen izdelek, ki obema udeležencema pove, če je razvoj programske opreme na pravi poti, 
Solina  (1997;  15-17)  meni,  da  se  za  njegov  razvoj  ne  sme  porabiti  preveč  časa  in 
zmogljivosti. Davis (2004; 7) posmehljivo sprašuje: »Pri razvoju končnih programskih rešitev 
razvijalci  koristijo  vse  svoje  programerje,  pa  jim  rešitev  kljub  temu  ne  uspe  udejaniti 
kakovostno in pravočasno. Če razvoj prototipov poteka še hitreje in še z manj programerji, 
kakšna je potem šele kakovost tako razvitih programskih rešitev?«
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Zanimiv način razvoja programske opreme je postopni (ali spiralni) razvoj, pri katerem gre, 
kot  že  ime  pove,  za  postopno  širjenje  (ali  dograjevanje)  programske  rešitve  z  zahtevami 
naročnika.  Ta  način  razvoja  naročnika  prisili,  da  zahteve,  ki  jih  od  programske  rešitve 
pričakuje, razvrsti po pomembnosti. Če razvijajo celotno programsko rešitev v enem koraku, 
se poleg pomembnih zahtev na spisku želja pogosto znajdejo tudi nepomembne. Na takšen 
način razvite programske rešitve so zato manj zapletene in lažje udejanjene (prirejeno po: 
Solina, 1997; 18-19). 

Postopen razvoj programske opreme je že leta 1987 odobraval tudi Brooks (1987; 18), saj ga 
je primerjal z rastjo živih organizmov in menil, da lahko na takšen način razvijalci razvijejo 
veliko bolj zapletene programske rešitve kot na klasičen način. Poleg tega pa vsak končan 
korak, ki pripelje naročnika in razvijalca bliže k želeni programski rešitvi, povzroči, da sta 
tako  razvijalec  kot  naročnik  bolj  motivirana  za  naslednje  korake.  Naročnik  se  lahko tudi 
kadarkoli  odloči  za  prekinitev  razvoja,  če  meni,  da  naslednji  koraki  ne  bodo  bistveno 
pripomogli  k  izboljšanju  programske  rešitve.  To  pri  klasičnem  načinu  razvoja  seveda  ni 
mogoče. 

Prehajanje  iz  strogo  klasičnega  (zaporednega)  v  postopni  (večkratno  razširjevalni)  način 
razvoja  programske  opreme pa  poraja  številna  vprašanja.  Ali  je  spreminjanje  načrta  med 
razvojem programske rešitve še vedno inženirstvo? Ali gradbeniki potem, ko zgradijo temelje 
hiše, še smejo spremeniti  njen načrt? Odgovor je seveda NE. V trenutku,  ko zaprosijo za 
spremembo gradbenega dovoljenja, pride namreč do izjeme, ki potrdi našo domnevo, da je bil 
že v začetku izbrani postopek napačen. Če bi bil pravilen, potem izjem ne bi bilo. Poleg tega 
bi v primeru vedno novih in novih izjem prišli do točke, ko bi bilo bolj smotrno, če bi pričeli 
hišo graditi znova. 

Ali potem to pomeni, da se razvoj programske opreme ne sme zgledovati po inženirstvu? Po 
čem pa naj  torej  se? Katera človeška dejavnost je takšna,  da na začetku niso podane vse 
zahteve, ker med izvedbo prihaja do njihovih sprememb? Odgovor je umetnost.

Umetnik ima podobno kot ravnatelj projektov več možnosti, kako naslikati sliko. Prva je, da 
naročnika zasuje s kupom vprašanj, ga prosi, naj mu nariše skico ali pa pove, kateri sliki naj 
bo naročena slika podobna. Umetnik nato preprosto nariše želeno v upanju, da bo naročnik s 
sliko zadovoljen. Druga možnost je, da umetnik riše sliko postopoma. Naročnik vsake toliko 
časa  obišče  umetnika,  skupaj  si  ogledata  sliko  in  se  dogovorita,  kakšen  naj  bo  naslednji 
narisan dodatek. Tretja možnost pa je, da je umetnik ustvarjalen in preprosto nariše to, kar 
misli, da si stranka želi. Če gre za »pravega« umetnika, bo stranka nad sliko očarana.

Kako  pa  lahko  nek  ravnatelj  projektov  tako  poenostavi  programsko  rešitev?  Odgovor  je 
preprost. Za razvoj programske opreme je enostavno potreben občutek, saj gre za ustvarjalni 
proces.  Davis  (2004;  21)  opozarja,  da  metode  razvoja  programske  opreme  uničujejo 
ustvarjalnost, saj povečujejo nadzor razvoja. Vendar so se kot odziv na to večanje nadzora že 
pojavili  agilni  pristopi  (agile  methods),  ki  nadzor  zmanjšujejo  in  delajo  proces  razvoja 
programske opreme bolj ustvarjalen. 

Hayes in Andrews to potrjujeta (2003; 16), saj pišeta, da avtorji klasičnih 
metodologij poskušajo z načrtom napovedati, kaj vse bo potrebno storiti 
med  razvojem  programske  opreme.  Vsako  odstopanje  od  načrta 
metodologije obravnavajo kot napako razvoja. Agilne metodologije pa se 
prilagajajo dejanskemu razvoju,  saj  nenehoma na osnovi  že narejenega 
napovedujejo, kaj bo narejeno. Odstopanje od napovedi obravnavajo kot 
napako napovedi in ne razvoja.
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Pri agilnih metodologijah gre za filozofijo, miselnost, način dela skupine, 
organizacijo ekip (oziroma »timov«), pa tudi za sam način programiranja. 
Za  agilne  metodologije  je  značilno,  da  so  »mehke«,  kar  pomeni,  da 
odpravljajo večino pomanjkljivosti in strogih pravil inženirskih metodologij. 
Zagovorniki agilnih metodologij se zavzemajo za:

- zaposlence in komuniciranje med njimi pred procesom in orodji;
- delujočo  programsko  opremo  namesto  obsežnega  olistninjenja  brez  delujočega 

programa;
- komuniciranje  in  sodelovanje  razvijalca  z  naročnikom  namesto  pogodbenega 

dogovarjanja in
- odzivnost na spremembe namesto slepega sledenja načrtu (Hayes in Andrews, 2003; 

8).

Highsmith (v Hayes in Andrews; 9) je naredil naslednji spisek vseh agilnih 
metodologij:

- metodologijo ruvanja (Scrum); za to metodologijo sta dobila Ken Schwaber in Jeff 
Sutherland  navdih  v  ameriškem  nogometu.  Metodologije  temeljijo  na  osnovi  30-
dnevnih  ciklov  z  dnevnimi  petnajstminutnimi  koordinacijskimi  sestanki.  Gre  za 
vzpostavljanje okoliščin, ki čim manj motijo delo razvojne skupine;

- metodologijo dinamičnega razvoja sistemov (Dynamic Systems Development); bila je 
razvita v Veliki Britaniji leta 1990 in temelji na devetih načelih, med katerimi so tudi: 
ekipno odločanje, preizkušanje kot del celotnega cikla razvoja programske opreme, 
pogosto komuniciranje s stranko... 

- družino  metodologij  Crystal  (Crystal);  tovrstne  metodologije  je  razvil  Alistair 
Cockburn na osnovi desetletnih izkušenj iz prakse. Primerne so za skupine (ali ekipe) 
do 10 zaposlencev;

-  »vitek«  razvoj  programskih  rešitev  (Lean  Software  development);  izhodišče  so 
izkušnje iz optimiziranja avtomobilske proizvodnje, ki jih želijo z načeli največjega 
pretoka, neprestanega učenja, ravno pravočasno posredovanje zalog ipd. uporabiti pri 
razvoju programske opreme;

- razvoja na osnovi preizkušanja (ali testiranja) (Test-Driven Design); razvoj poteka na 
osnovi vnaprej pripravljenih preizkusov;

- skrajnega (ali  ekstremnega) programiranja (Extreme Programming);  gre za skrajno 
uporabo že od prej znanih načel;

- funkcijsko  načrtovanega  razvoja  (Feature  Driven  Development);  gre  za  delitev 
načrtovane programske rešitve po funkcijah (ali zahtevkih), ki služijo ko osnova za 
razvoj programske rešitve.

Med njimi je še najbolj priljubljena metodologija skrajnega programiranja, 
ki temelji na vrednotah:

- enostavnosti (razvoja programske kode), 
- komuniciranje (med zaposlenci), 
- povratnih informacijah (od naročnikov) in 
- poguma (razvijalcev)

ter načelih:
- skupnega načrta; pri njem sodelujejo tako programerji kot tudi naročnik;
- neobsežnih različic;
- preprostosti načrtovanja in pisanja programske kode;
- programiranja v parih; možnost učenja in kontrole;
- preoblikovanja;  če  programer  opazi,  da  se  koda  ponavlja  ali  da  jo  je  možno 

poenostaviti, naj to tudi stori;
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- koda je v skupni lasti; vsak nov del kode se uporabi takoj, ko je pripravljen;
- avtomatsko preizkušanje; ob vsakem novem kosu kode se zaženejo vsi že napisani 

testi;
- 40-urni delavnik;
- pisanje kode po standardih;
- dovolj velik delovni prostor (Hayes in Andrews, 2003; 11-20).

Dodajmo še nekaj praktičnih nasvetov s področja agilnih metodologij  za 
ravnatelje projektov in razvijalce:

- Namesto  da  lovite  čarovnice,  raje  skušajte  odkriti  možne  rešitve  (Subramaniam, 
2006; 13).

- Odlašanje z reševanjem tekočih stvari je kot živi pesek (Subramaniam, 2006; 17).
- Poskrbite  za  čisto  in  pregledno  kodo,  namesto  da  vse  naredite  polovično 

(Subramaniam, 2006; 17).
- Bodite pogumni in naredite to, kar mislite, da je prav; tudi če je težko (Subramaniam, 

2006; 25).
- Sledite novostim; ni treba, da ste strokovnjak na vseh področjih, vendar je prav, da 

obvladate vsaj nekatera (Subramaniam, 2006; 30).
- Pozabite staro in se naučite novega (Subramaniam, 2006; 36).
- Sprašujte zakaj, dokler ne pridete do bistva problema (Subramaniam, 2006; 38).
- Pomembne odločitve prepustite naročniku (Subramaniam, 2006; 46).
- Zahteve naj bodo osnova za izbiro tehnologije in ne obratno (Subramaniam, 2006; 

54).
- Poskrbite za sprotno preizkušanje napisane kode (Subramaniam, 2006; 81).
- Preizkušanje naj bo vodilo za razvoj, saj bo tako namreč koda bolj preprosta in krajša 

(Subramaniam, 2006; 85).

Davis (2004; 22) opozarja, da je vprašanje, ali je razvoj programske opreme inženirstvo ali 
umetnost, prisotno že zelo dolgo. Po njegovem si je treba zastaviti še boljše vprašanje: »Ali je 
prav, da je razvoj programske opreme inženirstvo?«

Brooks (1987; 18) je že leta 1987 podal zanimivo misel in sicer, da morda razvoj programske 
opreme ni toliko odvisen od metode, temveč od ljudi - ravnateljev projektov in programerjev. 
Če gre za  prave projektne  ravnatelje  in  programerje,  bo programska oprema ne glede  na 
uporabljeno metodo vedno dokončana pravočasno, kakovostno in z nizkimi stroški. 

Vprašanje, kdo ima prav in kdo ne, presega okvir te naloge.  Najbrž je razvoj programske 
opreme oboje,  tako umetnost  kot inženirstvo.  Zagotovo pa so mnogi  inženirski  pristopi  v 
veliki želji, da bi rešili krizo, povzročili nove probleme, ki jih lahko razvijalci rešijo samo z 
ustvarjalnostjo. Verjetno pa je še najbolje, če se vsak razvijalec programske opreme odloči za 
metodo, ki mu najbolj ustreza. Dodajmo zato sledečo misel: »Urejenost potrebujejo predvsem 
tisti, ki niso sposobni obvladati kaosa.« 

Agilne  metodologije  vsekakor  na  zelo  zanimiv  način  rešujejo  nastale 
razmere na področju razvoja programskih rešitev in so zaradi tega, ker so 
jim ljudje pomembnejši od razvoja, vsekakor zelo privlačne. Vendar bo čas 
pokazal, ali so zares rešitev ali pa je to samo »klic na pomoč« številnih 
prestrašenih programerjev, ki so bili z uporabo klasičnih metod dolgo let 
zatirani.
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2.1.6 SEDANJE RAZMERE

Kljub vsem težavam in žgočim vprašanjem, ki so značilni za razvoj programske opreme, je 
razvijalcem  do  danes  uspelo  ustvariti  več  vrst  programskih  rešitev,  namenjenih  podpori 
poslovanja podjetij. Te lahko po času nastanka razporedimo v naslednje skupine:

1) izvirno  razvite  programske  rešitve  (custom-developed  ali  tailor-made applications) 
med letoma 1960 in 1970,

2) standardne programske rešitve (standard applications) med letoma 1970 in 1980,
3) paketne programske rešitve (application suites) po letu 1990 in
4) uporabniške  rešitve  za  zagotavljanje  prvin  poslovnega  procesa  (ERP  -  enterprise 

resource planning applications) ter uporabniške rešitve, namenjene e-poslovanju (e-
business applications) (Shields, 2001; 3-10).

Kot smo že omenili, so se izvirno razvite programske rešitve pojavile v 60-ih letih predvsem 
zaradi  potreb po pospešitvi  in  avtomatizaciji  določenih  izračunov,  kot  npr.  izračuna  plač. 
Kasneje pa imamo opravka s programskimi rešitvami, namenjenimi ravnanju z glavno knjigo, 
osnovnimi sredstvi, saldakonti (Shields, 2001; 3)…

Po izdelavi nekaj programskih rešitev so razvijalci ugotovili, da so želje kupcev podobne, saj 
se  ti  soočajo  z  zelo  podobnimi  problemi.  To  jih  je  privedlo  do  zamisli,  da  bi  namesto 
dolgotrajnega  in  dragega  celovitega  razvoja  h  konkretnemu  uporabniku  naravnanih 
programskih  rešitev  (od  začetka  do  konca)  kupcem  raje  ponudili  z  manjšimi  popravki 
prilagojene  obstoječe,  že  razvite  standardne  programske  rešitve.  S  tem so  se  razvijalcem 
znižali stroški razvoja, zaradi česar so že razvite programske rešitve lahko prodajali veliko 
ceneje kot tekmeci izvirno razvite. Ker je bila cena za večino kupcev poglavitno sodilo pri 
izbiri  programskih  rešitev,  so  jim  posledično  že  razvite  programske  rešitve  postale  bolj 
privlačne od izvirno razvitih. Poleg tega so že razvite programske rešitve tudi bolj kakovostne 
od  izvirno  razvitih,  saj  so  jih  preizkusili  številni  kupci  in  z  morebitnimi  pripombami 
prispevali  k  njihovemu  izboljšanju.  Razvijalcem  je  zato  postalo  pomembnejše  trženje, 
izpopolnjevanje in dograjevanje že razvitih  informacijskih sistemov kot pa njihov celostni 
razvoj (primerjaj Kirchmer, 1000; 14).

Da  pa  bi  razvijalci  bolje  prodajali  svoje  standardne  programske  rešitve,  so  te  pričeli 
združevati v pakete. Ti so bili namreč kupcem bolj privlačni, saj so za manj denarja dobili 
več. Po drugi strani pa so imeli koristi od tega tudi razvijalci, saj so na ta način prodali tudi 
kakšno standardno programsko rešitev, ki je sicer ne bi. Poleg tega so zaradi velikega števila 
tekmecev razvijalci svoje standardne programske rešitve - in s tem tudi pakete - vedno bolj 
izpopolnjevali na podlagi želja njihovih kupcev. Tako so nastale programske rešitve, ki so 
podpirale najbolj uveljavljene in smotrne poslovne procese iz prakse (best practices) (Shields, 
2001; 6).

Na takšen način so paketne programske rešitve podpirale vse več poslovnih procesov in se ob 
koncu 80-ih let  prejšnjega stoletja  razvile  v  uporabniške rešitve  za načrtovanje  potreb po 
prvinah (Material Requirements Planning - MRP) in v sredini 90-ih let v uporabniške rešitve 
za zagotavljanje prvin poslovnega procesa (ERP sisteme).  Več o tem prehodu, ki  presega 
okvir  te  naloge,  si  lahko  bralec  prebere  v  članku  McKaya  in  Blacka  z  naslovom  »The 
evolution of a production planning system: A 10-year study« (McKay in Black, 2007).

MRP in kasneje ERP sistemi so bili v 90-ih zelo »vroči« in skoraj vsa velika podjetja so 
stremela k podpori svojega poslovanja z njimi. Podjetja kot SAP, Oracle in PeopleSoft, ki so 
bila vodilna na področju razvoja MRP in ERP sistemov, so dosegala rekordne, 40 - 60%-ne 
letne rasti prodaje. Shields (prirejeno po: 2001; 6) meni, da so bili glavni razlogi za to sledeči:
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- veliki stroški vzdrževanja starih sistemov (legacy systems); večina velikih podjetji je 
uporabljala kot glavni informacijski sistem programske rešitve iz 70-ih in 80-ih let, ki 
so bile izvirno razvite po naročilu v že zdavnaj pozabljenem programskem jeziku (npr. 
COBOL). Zaradi tega je bilo vzdrževanje takšnih sistemov zelo drago, še posebej, če 
je  bil  informacijski  sistem  podjetja  splet  več  medsebojno  povezanih  programskih 
rešitev, ki so jih vzdrževala različna podjetja;

- želja po dodatni podpori poslovnih procesov; kot že rečeno, so bile možnosti razširitve 
obstoječega  informacijskega  sistema  podjetja  precej  okrnjene  zaradi  vedno  manj 
uporabljenih programskih jezikov. Omeniti  velja tudi visoke stroške,  saj  so starejši 
programski jeziki potrebovali za udejanjenje iste funkcijske točke precej več ukazov 
kot novejši, kar je posledično pomenilo dolgotrajnejše pisanje programa. Poleg tega pa 
so bili programi tudi daljši in bolj zapleteni (večja možnost napake);

- strah  pred  nedelovanjem  in  napakami  obstoječega  informacijskega  sistema  pri 
prehodu  v  novo  tisočletje;  številni  starejši  informacijski  sistemi  so  bili  namreč 
načrtovani zgolj za obdobje nekaj let. Nihče si ni mislil, da jih bodo nekatera podjetja 
uporabljala tudi po 30 let in več. Programerji so namreč na račun zapisa datuma kot 
trimestnega števila prihranili pri velikosti podatkov in programov. Številna podjetja so 
bila prepričana, da bo prehod iz enega tisočletja v drugo, ko se bo spremenilo tudi 
četrto datumsko polje, povzročil sesutje njihovih informacijskih sistemov in se zato 
namesto popravka obstoječih raje odločila za nakup novih ERP sistemov;

- zaostren svetovni  trg;  svet  je pričel  postajati  vse bolj  povezan,  česar so se pričela 
zavedati tudi podjetja. 

Kot vemo, prehod v novo tisočletje ni povzročil večjih težav. Po letu 2000 so razvijalci ERP 
sistemov naleteli na resnega tekmeca in sicer na razvijalce e-poslovnih rešitev (Shields, 2001; 
7).  Ker so bili  ERP sistemi  mišljeni  predvsem za zagotavljanje  prvin poslovnih procesov 
podjetij, torej za nekaj, kar se dogaja pretežno v podjetju, so bili razviti za notranje omrežje 
podjetja. Vendar pa po drugi strani postaja svet povezan in uspeh podjetij temelji predvsem na 
ponudbi  poslovnih  učinkov  preko  spleta.  Shields  (2001;  7)  meni,  da  je  imelo  podjetje  v 
začetku leta 2000 tri možnosti:

1) lasten razvoj e-poslovnih rešitev (inhouse development);
2) nakup že izdelane e-poslovne rešitve in
3) čakanje, da bodo ERP sistemi dograjeni z e-poslovnimi rešitvami.

Vsaka od teh možnosti je imela svoje prednosti in pomanjkljivosti. Tako je bil lasten razvoj e-
poslovne rešitve popolnoma prilagojen podjetju, a so bila zanj potrebna sredstva in čas. Že 
izdelane  e-poslovne  rešitve  so  bile  po  drugi  strani  najhitrejša  možna  rešitev  z  najboljšim 
razmerjem med kakovostjo in ceno. Vendar se je moralo podjetje v obeh primerih e-poslovno 
rešitev povezati z obstoječim ERP sistemom. Res pa je, da razvijalcem ERP sistemov ni bilo 
nič kaj všeč, da podjetja namesto ERP sistemov raje kupujejo e-poslovne rešitve. To jih je 
dokončno spodbudilo, da so tudi sami dogradili svoje ERP sisteme z e-poslovnimi rešitvami 
(Shields, 2001; 7).

Woodie (2007) navaja po podatkih raziskovalnega podjetja AMR (www.amrresearch.com/), 
da je svetovna prodaja ERP programskih rešitev leta 2006 znašala 28,8 milijarde dolarjev. Na 
trgu  prevladujeta  podjetji  SAP in  Oracle  s  62  %-nim skupnim tržnim deležem.  Analitiki 
pričakujejo,  da  bo  povpraševanje  po  ERP  programskih  rešitvah  vsaj  še  naslednjih  5  let 
naraščalo.
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3 UVAJANJE PROGRAMSKIH REŠITEV 

Ko je akvarist Peter na spletu zasledil novo vrsto rib, imenovano »Nandopsis tetracanthus« 
(kubanski ostriž), je od navdušenja kar poskakoval in že naslednji dan naročil 10 primerkov 
ter  nov,  še  večji  akvarij.  Vendar  Peter  tedaj  še  ni  vedel,  koliko  težav  mu bo povzročila  
zamenjava akvarijev. Ko je namreč sestavil nov akvarij, ga napolnil z vodo in prestavil vanj  
prvo ribo, mu je ta po dveh dneh poginila. Razmere v novem akvariju niso bile enake tistim v  
starem, zato je Peter sklenil, da ribe skupaj z vodo kar pretoči iz starega v novi akvarij. 

Po uspešni menjavi vode je Peter ugotovil, da se ribe v novem akvariju ne obnašajo več tako  
kot v starem. Gupiji, ki so prej veselo plavali, so zdaj samo še otožno migali z repom. Tudi  
skalarke so se raje skrivale v zelenju, kot da bi se bohotile v svoji lepoti. Največjo zmedo pa  
so  povzročili  ravno  na  novo kupljeni  kubanski  ostriži,  ki  so  vsake  toliko  časa  pogoltnili  
kakšnega gupija. Peter pa je imel tudi druge težave. Svoj nakup je namreč pozabil omeniti  
ženi Milki, ki mu je potožila: »To ne vodi več nikamor... Ko sva se zaljubila, si mi rekel, da  
sem »dobra riba«, zdaj pa se ukvarjaš samo še s temi iz akvarija. Danes zjutraj sem se skoraj  
zaletela v ta tvoj presneti akvarij. Pa tako prostorno dnevno sobo sva imela... A ti sploh veš,  
koliko dela bo s čiščenjem?« Povrhu vsega pa je novi akvarij porabil več elektrike in vode kot  
stari, nova vrsta rib pa je zahtevala drugačno vzrejo, čemur je moral Peter prilagoditi svoj  
urnik.

ZGODOVINA

Kot smo ugotovili  v prejšnjem poglavju, je eno izmed področij,  s katerimi se je do sedaj 
ukvarjala računalniško podprta informatika razvoj programskih rešitev. Da je temu tako, sem 
se prepričal  na lastne oči,  ko sem v letih  2002 in 2003 zaključeval  študij  informatike na 
Fakulteti za računalništvo in informatiko. Poudarek večine predmetov je bil namreč ravno na 
razvoju programske opreme. 

Podjetja raje kupijo že razvite programske rešitve, kot da bi jih sama razvijala oziroma kot 
naročnik  sodelovala  pri  njihovem  razvoju.  Zaradi  tega  se  znanje  in  izkušnje  v  zvezi  z 
razvojem programskih rešitev vedno bolj kopičijo pri razvijalcih,  medtem ko za naročnike 
postajajo  ključna  znanja  o  izbiri  in  uvajanju  programskih  rešitev.  Zato  je  v  prihodnje 
pričakovati  porast  zanimanja  podjetij  za  ravnatelje  –  uvajalce  in  s  tem  premik  težišča 
računalniško podprte informatike od razvoja k uvajanju programskih rešitev. 

Nekateri informatiki  se s takšnim potekom dogodkov seveda nočejo sprijazniti,  še posebej 
zato, ker se sami čutijo odgovorne za krizo, v kateri se je znašel razvoj programske opreme. 
Ponovimo,  da kriza razvoja programske opreme še vedno ni mimo in mnogi  jo še vedno 
skušajo rešiti na različne načine (glej točko 2.2.1). Ob tem se Brooks (1987; 10) sprašuje, ali 
je to sploh mogoče, Shieldsa (2001; 6-7) pa bolj zanima, ali jo je sploh potrebno rešiti. Z 
vprašanjem, kako razvijati programsko opremo, se ukvarjajo samo še razvijalci – ravnatelji 
projektov.  Ostala  podjetja  zanima  predvsem,  katero  programsko  rešitev  kupiti  in  kako jo 
uvesti. 

Kako to, da je uvajanje programskih rešitev pomembno danes, pred 30 leti pa ni bilo? Kaj se 
je  v  tem času  spremenilo?  Da  bi  lahko  odgovorili  na  ta  vprašanja,  si  moramo  ponovno 
pogledati zgodovino razvoja programskih rešitev skozi oči razvijalca in naročnika ter biti pri 
tem še posebej pozorni na uvajanje.
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Razvijalci kot tudi naročniki so vedno stremeli k najbolj smotrni rešitvi svojih problemov. 
Razvijalcem se je zdelo vedno pomembno,  da razvijejo programsko rešitev s  čim nižjimi 
stroški in da čim bolj zadovoljijo potrebe naročnikov. Naročnikom pa, da dobijo programsko 
rešitev čim ceneje in da jim ta tekom uporabe povrne vsaj stroške nakupa. Tako smo že v 
prejšnji točki ugotovili, da so v 60-ih letih prejšnjega stoletja v podjetjih kar sami razvijali 
programske rešitve, namenjene avtomatskim izračunom. Odnos naročnik – razvijalec se je 
pojavil šele, ko je šlo za razvoj programskih rešitev zapletenih problemov (SAGE). Vendar je 
treba pri tem poudariti, da uvajanje v obeh primerih sploh ni bilo potrebno, saj so bile tako 
lastno razvite kot tudi po naročilu razvite programske rešitve popolnoma prilagojene željam 
naročnikov. Tudi razvijalci so bili zadovoljni, saj so za po naročilu razvite programske rešitve 
prejeli  zadostne prihodke že od enega samega naročnika.  Vendar sta  pohlep in  smotrnost 
oboje premamila. 

Razvijalci  so  namreč  ugotovili,  da  lahko  izvirno  razvite  programske  rešitve,  prvotno 
prilagojene poslovanju točno določenega podjetja, naredijo z manjšimi popravki bolj splošne 
in  cenejše  ter  s  tem  zanimive  tudi  za  druga  podjetja.  Nižjo  ceno  so  si  razvijalci  lahko 
privoščili,  saj  so  bili  stroški  standardizacije  programskih  rešitev  ponavadi  dosti  nižji  kot 
stroški prvotnega izvirnega razvoja programske rešitve - povrnili so se že ob prodaji samo 
nekaj  kosov.  Ker  tovrstne  programske  rešitve  stranke  niso  več  naročale,  ampak  samo še 
kupovale v trgovinah, jih Betts (v Voordijk in drugi, 2005; 423) imenuje programske rešitve s 
polic (off-the-shelf).

Vendar se kljub nižji ceni podjetja v 60-ih letih prejšnjega stoletja raje odločajo za po naročilu 
razvite  programske rešitve,  saj  njihova cena (okoli  250.000 dolarjev)  v primerjavi  s  ceno 
nakupa strojne opreme (okoli 2 milijona dolarjev) ni tako izstopala. V 80-ih letih, ko cena 
strojne opreme pade (na okoli 50.000 dolarjev) in postane cena programske opreme poglavitni 
strošek podjetja, se vse več podjetij raje odloči za že razvite programske rešitve. Slednje so se 
v 70-ih letih preimenovale v standardne programske rešitve in so poleg nižje cene imele tudi 
druge prednosti: 

- možnost takojšnje uporabe; standardnih programskih rešitve ni bilo potrebno razviti, 
podjetja so jih preprosto lahko pričela takoj uporabljati;

- manjša možnost napak in napačnega delovanja programskih rešitev; razvijalci so na 
podlagi preizkusov pri številnih kupcih standardne programske rešitve očistili napak; 

- višja  raven  olistninjenja  in  zaradi  tega  boljše  vzdrževanje  programskih  rešitev; 
standardne programske rešitve je uporabljalo več podjetij, zato je bilo za razvijalce še 
kako pomembno,  da  so jih  primerno  olistninili,  saj  so s  tem zelo  olajšali  njihovo 
vzdrževanje (dodano po: Brooks, 1987; 17). 

Brooks (1987; 17) meni, da je ključnega pomena primernost programske rešitve, saj je glede 
vsega drugega izbira standardnih programskih rešitev veliko bolj smotrna kot izbira izvirno 
razvitih.  Kupec se  mora  vprašati:  »Ali  lahko standardno programsko rešitev  (off-the-shelf  
package) nemoteno uporabljam za opravljanje svojih nalog?« Če je odgovor DA, potem je 
najbolje, da jo kupi, saj bo tako prihranil pri času in stroških razvoja. Še najbolje pa opisuje 
smiselnost odločitev o nakupu standardnih programskih rešitev angleško vprašanje: »Why to 
reinvent the wheel if it is already there?, kateremu v Slovenščini pomensko ustreza: »Zakaj bi 
ponovno odkrivali Ameriko, če jo je že leta 1492 odkril Krištof Kolumb in pred njim drugi?« 

Ker so bile prve standardne programske rešitve iz 70-ih let zelo enostavne, so jih podjetja 
svojemu poslovanju prilagodila kar sama. Vendar je vsaka takšna prilagoditev pomenila, da 
razvijalec standardne programske rešitve ni  več mogel  vzdrževati,  saj  ni  vedel,  kakšne in 
katere spremembe so bile storjene. To je v praksi pomenilo, da je moralo podjetje vsako novo 
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različico  standardne  programske  rešitve,  ki  jo  je  na  trgu  (brezplačno)  ponudil  razvijalec, 
ponovno prilagoditi svojim željam (Shileds, 2001; 5).

Po drugi strani pa so razvijalci  med seboj bíli  ogorčen boj za vsako prodano programsko 
rešitev. Da bi pridobili več kupcev, so svoje standardne programske rešitve - in s tem tudi 
pakete - vedno bolj izpopolnjevali na podlagi želja kupcev. Tako je vsaka na novo dograjena 
in izpopolnjena različica standardne programske opreme kupcem bolje ustrezala, zaradi česar 
niso več čutili potrebe po njeni prilagoditvi. Razvijalci so tako pridobivali vedno več in več 
kupcev  in  si  tako  zagotovili  monopolne  položaje.  Dograditev  ali  popravek  že  obstoječih 
programskih rešitev sta namreč predstavljala zelo malo stroškov v primerjavi s pričakovanimi 
prihodki. Zaradi tega so razvijalci lahko zelo zapleteno programsko rešitev ponovno prodali s 
popravki po zelo nizki ceni in s tem postavili nepremostljivo oviro za vse ostale izzivalce, ki 
so prav tako želeli  nastopiti  na trgu. Najprej bi namreč morali v celoti  razviti programsko 
rešitev, podobno tisti, s katero je na trgu nastopil monopolist, ter nato prepričati kupce, naj 
raje kupijo njihov izdelek. Vendar podjetja verjetno ne bi menjala svojih programskih rešitev, 
vse dokler ne bi bila popolnoma prepričana, da je izzivalčeva programska rešitev boljša od 
monopolistove.  In  seveda  bo  izzivalec  zelo  težko  že  kar  v  prvem poskusu  razvil  boljšo 
programsko rešitev kot monopolist. Ta je namreč svojo več let dograjeval in izpopolnjeval in 
ker je že zdavnaj dobil povrnjene stroške razvoja, jo je nato lahko prodajal po zelo nizki ceni. 
To sili tudi izzivalca, da ponudi svoje programske rešitve po nižji ceni, kar pomeni, da jih 
mora prodati večjemu številu kupcev, v kolikor želi v celoti pokriti stroške njihovega razvoja. 
Zaradi visokih začetnih stroškov razvoja in kasnejšega tveganja količinsko premajhne prodaje 
programskih rešitev se zelo redki razvijalci odločijo izzvati že uveljavljene monopoliste. Po 
drugi strani pa je ravno teh nekaj pogumnih razvijalcev poskrbelo za to, da monopolisti niso 
»zaspali«  in  pozabili  na  dograjevanje  ter  izpopolnjevanje  svojih  standardnih  programskih 
rešitev.

ERP STANDARDNE PROGRAMSKE REŠITVE

Programske rešitve so tako izpopolnjevali in postajale so vedno bolj zapletene. So pa zato tudi 
vedno bolj nadrobno in široko podpirale poslovanje podjetij različnih dejavnosti. Zaradi tega 
je  vse  manj  kupcev  potrebovalo  prilagoditi  standardne  programske  rešitve  svojemu 
poslovanju. Tisti  maloštevilni,  ki so kljub vsemu potrebovali  določene prilagoditve,  pa so 
zaradi večanja zapletenosti standardnih programskih rešitev to vse težje storili. Spreminjanje 
standardnih  programskih  rešitev  je  ob koncu 80-ih  let  prejšnjega stoletja  s  pojavom ERP 
sistemov  postalo  tako  zahtevno,  da  so  si  podjetja  morala  pomagati  s  svetovalci  in 
podizvajalci. Ker je bilo podjetjem tako težje prilagoditi ERP sisteme poslovanju, so pričela 
raje prilagajati poslovanje ERP sistemom. S tem so namreč podjetja tudi posodobila poslovne 
procese.  ERP sisteme so izpopolnili  tako, da so ti pričeli  podpirati  najbolj  uveljavljene in 
smotrne poslovne procese iz prakse (best practices) (Shields, 2001; 6).

Patricia Barton (2001) opozarja, da je uvajanje ERP sistemov zahteven projekt, ki stane velika 
podjetja tudi  0,5 milijona  dolarjev ali  več in  traja nekaj  let,  preden je dokončan.  Najbolj 
zanimivo pri vsem tem pa je to, da kljub visokim stroškom ni nobenega zagotovila, da bo 
projekt uspel. 

Tako  je  nemško  avtomobilsko  podjetje  Volkswagen  AG  po  uvedbi  ERP  sistema  SAP 
doživelo  hudo  izgubo  zaradi  nezmožnosti  dobavljanja  rezervnih  delov  prodajalcem 
avtomobilov.  Podobno  je  imelo  trgovsko  podjetje  Sobey  Inc.  nemalo  težav  z  zalogami, 
medtem ko je proizvajalno podjetje Hershey Food Corp. utrpelo 16,6 %-ni padec prodaje 
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zaradi  neusklajenega  delovanja  poslovnih  procesov  z  uvedenim ERP sistemom (Verville, 
2007; 46).

Verville (2007; 46) zato opozarja, da skoraj 2/3 vrhovnih ravnateljev meni, da bo uvedba ERP 
sistema  škodovala  poslovanju.  Takšno črnogledost  ravnateljev  in  zloglasnost,  ki  spremlja 
uvajanje ERP sistemov, pa lahko pripišemo primerom, ko se tudi tisti projekti uvajanja, ki so 
bili izvedeni do konca, niso obnesli. Laukkanen in drugi (2007; 320) navajajo, da kar 90 % 
vseh projektov preseže predvideni časovni in stroškovni okvir, 40 % ERP sistemov je samo 
delno  uvedenih,  medtem ko 20 % projektov  uvedbe ERP sistemov  ostane  nedokončanih. 
Patricia Barton (2001) dodaja, da je samo v 6 % podjetij zadovoljni z uvedenimi ERP sistemi. 
V 79 % podjetjih pa menijo, da uvedeni ERP sistemi niso učinkoviti ali pa so samo delno 
učinkoviti.

Chian-Son (2005;  116)  je  zelo  kritičen  do  teh  navedb,  saj  meni,  da  avtorji  zelo  različno 
razumejo pojma »uspešna« in »neuspešna« uvedba ERP sistema. Zaradi tega prihaja tudi do 
zelo različnih izidov pri njihovih raziskavah.

Vsi neuspešni izidi pri uvajanju ERP sistemov in z njimi povezani visoki stroški so povzročili 
veliko zanimanje akademskih krogov za to problematiko. Tako so Botta in drugi (2005; 511) 
naredili pregled in analizo vseh objavljenih člankov in zaključili, da njihovo število narašča. 
Problematiko, povezano z ERP sistemi, je mogoče obravnavati večplastno. Poleg problema 
uvajanja  so  prisotni  tudi  sorodni  problemi  o  delovanju,  vzdrževanju  in  optimizaciji  ERP 
sistemov. Vendar se isti avtorji strinjajo, da je najbolj pereče ravno uvajanje ERP sistemov.

Podjetje deluje uspešno, če ustrezni zaposlenci uporabljajo prave informacijske sisteme, ki 
podpirajo najpomembnejše poslovne procese. Pri tem je glavna težava zagotoviti, da bodo po 
uvedbi poslovni procesi, ki jih podpira ERP sistem, in poslovni procesi, ki jih podjetje dnevno 
udejanja,  usklajeni.  Podjetje  se  ponavadi  odloči  bodisi  za  prilagoditev  ERP  programske 
rešitve svojemu poslovanju bodisi obratno (Willis in Willis-Brown, 2002; 36). 

Prva različica zahteva poglobljeno poznavanje ERP sistemov ter njihovega prilagajanja, ki ga 
navadno  po  naročilu  podjetja  izvedejo  svetovalci.  To  problematiko  obravnava  Robey  z 
drugimi (2006, 569), ki menijo, da je najem svetovalcev smiseln, saj imajo ti izkušnje ter 
lahko zato ocenijo dokaj točno trajanje projekta.  Light  (2005; 606) pa opozarja,  da lahko 
pretirano prilagajanje ERP sistema poslovanju privede do tega, da podjetje na koncu odšteje 
za prilagojeni ERP sistem več denarja kot bi ga sicer za po naročilu razvitega. Isti avtor tudi 
meni,  da  so  včasih  določene  prilagoditve  neumestne,  saj  so  posledica  pretirane  bojazni 
posameznikov, vključenih v proces uvajanja. Naj opomnim, da je prilagajanje ERP sistema 
poslovanju podjetja kljub privlačnosti izvedbe lahko zelo tvegano, če se podjetje s svetovalci 
ne dogovori, da ti svoje delo olistninijo. Svetovalci po končanem projektu namreč »odnesejo« 
s  seboj  vse  védenje  o  tem,  katere  prilagoditve  so  bile  narejene  in  kako.  Kakovost  in 
natančnost olistninjenja procesa uvajanja je tudi eno izmed ponujenih sodil, ki jih vrednotita 
Ehie in Madsen (2005; 554) pri odločanju za izbiro svetovalnega podjetja. Patricia Barton 
(2001) pa opozarja, da moraš biti pri izbiri svetovalnega podjetja previden tudi, ko ti tega 
priporoči razvijalec ERP sistemov. Tako je svetovno znano svetovalno podjetje Deloitte & 
Touche plačevalo svetovno znanemu razvijalcu ERP sistemov PeopleSoft določen znesek, da 
jih je ta priporočal svojim kupcem kot svetovalce za uvajanje ERP sistemov. Podjetje W. L. 
Gore je na lastni koži občutilo, da podjetje Deloitte & Touche ni primerno usposobljeno za 
svetovanje pri uvajanju PeopleSoftovih ERP in je vložilo tožbo proti obema podjetjema.

Po drugi različici pa podjetje prilagodi svoj poslovni proces kupljeni ERP programski rešitvi, 
kar doseže s  preustvarjanjem (re-engineering)  oziroma prilagoditvijo  (adoption)  poslovnih 
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procesov (business process). To pa seveda pomeni, da bo podjetje poseglo v dnevna opravila 
zaposlencev. Ljudje so nasploh nejevoljni, kadar gre za spremembe, zato Weiling in Kwok 
(2007;  1)  opozarjata,  da  uvajanje  ERP  programske  rešitve  ni  zgolj  odločitev  vrhovnega 
ravnateljstva,  ampak cilj,  ki  naj  bi  mu sledili  vsi  zaposlenci.  Če je organizacijska kultura 
podjetja sovražno naravnana proti  spremembam,  je precej  verjetno,  da bo med uvajanjem 
prišlo do odpora. Ehie (2005; 554) opozarja,  da brez podpore vrhovnega ravnateljstva pri 
spreminjanju  poslovnih  procesov  ne  gre.  Tudi  Motwani  in  drugi  (2005;  541)  na  podlagi 
praktičnih izkušenj poudarjajo, da so najbolj ključni dejavniki za uvedbo ERP programskih 
rešitev organizacijske narave (ravnanje s spremembami,  odprtost  organizacijske kulture za 
spremembe…). Patricia Barton (2001) dodaja, da je za uporabnike bolj kot priučitev uporabe 
ERP sistema pomembno to, da so seznanjeni s spremembami poslovnih procesov, saj bodo te 
vplivale na spremembo njihovih delovnih nalog. Malhotra (1998; 30) je že leta 1998 ugotovil, 
da so najpogostejši  razlogi za neuspele projekte uvajanja standardnih programskih rešitev, 
kjer je poudarek na prilagajanju in spreminjanju poslovnih procesov, sledeči:

- premajhna podpora srednjega in vrhovnega ravnateljstva,
- prevelik obseg sprememb in s tem povezana prevelika pričakovanja ter
- odpor proti spremembam.

Verville in drugi (2007; 46-48) menijo, da se lahko podjetja težavam izognejo že na samem 
začetku,  če  izberejo  ERP programsko  rešitev,  ki  je  skladna  z  njihovim poslovanjem.  To 
seveda ni tako preprosto, kot se sliši. Podjetja morajo namreč zelo nadrobno poznati svoje 
poslovanje, da ga lahko primerjajo s poslovanjem, ki ga podpirajo izbirani ERP sistemi. Pri 
tem so seveda odvisna od verodostojnosti ponudnikov. Ti so namreč tisti, ki jim predstavijo 
delovanja ERP sistemov in jih včasih s prodajnimi veščinami zavedejo. 

Kovačič  in  Indigar-Šemberger  (2007;  197)  sta  objavila  izide  raziskave  iz  152  naključno 
izbranih  srednjih  in  velikih  slovenskih  podjetjih  in  ugotovila,  da  10  % podjetij  prilagaja 
poslovanje ERP sistemom in 9 % podjetij prilagaja ERP sisteme svojemu poslovanju. Kar 40 
%  podjetij  dela  oboje,  prilagaja  poslovanje  ERP  sistemom  in  ERP  sisteme  poslovanju. 
Zaskrbljujoče pa je, da preostalih 41 % podjetij tekom uvajanja »ne stori ničesar« in »živi s 
problemi«. 

Udejanjanje  procesa  uvajanja  je  nesmotrno,  če  kupec  ni  prepričan,  da  bodo  prednosti, 
pridobljene z uporabo nove programske rešitve, tako velike, da bodo upravičile menjavo že 
obstoječe. Tako Vrakking (1995; 31) primerja uvajanje z igro, pri kateri lahko podjetje veliko 
izgubi, a tudi veliko pridobi. James in drugi (v Weiling in Kwok, 2007; 1) se strinjajo s to 
ugotovitvijo, saj samo od 10 do 15 % podjetij, ki uvedejo ERP programsko rešitev, doseže 
pričakovano izboljšanje  poslovanja.  Betts  (v  Chian-Son;  2005;  118)  pravi,  da  se  šele  3-4 
mesece  po  uvedbi  ERP sistema  pokažejo  prve  prednosti.  Mabert  in  drugi  (2001;  70)  pa 
poudarjajo, da uvajanje ERP sistemov ni poceni, saj velika podjetja zanj porabijo od 1,5 do 6 
% letnega prihodka. 

Shtub (v Buonanno in drugi, 2005; 385) in Willcocks ter Lacity (v Buonanno in drugi, 2005; 
385) opozarjajo, da je zaradi obsežnih in dolgotrajnih organizacijskih sprememb zelo težko 
določiti  donosnost  posameznih  projektov  uvajanja.  Kovačič  in  drugi  (2000;  23-24)  to 
potrjujejo, saj so ugotovili, da je samo 8 od 134 naključno izbranih slovenskih in hrvaških 
podjetjih znalo oceniti stroške uvajanja ERP sistemov. Mabert in drugi (v Olson 2007; 3719) 
zaključujejo  na  osnovi  raziskave  v  ameriški  podjetjih,  da  30  %  vseh  stroškov  uvajanja 
predstavljajo  stroški  programske  opreme,  24  %  stroški  svetovanja,  18  %  stroški  strojne 
opreme, 14 % stroški delovanja projektne skupine, 11 % stroški izobraževanja uporabnikov in 
3 % ostali stroški. Olhager in Selldin (v Olson 2007; 3719) ugotavljata podobno razmerje med 
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stroški  tudi  z  raziskavo med švedskimi  podjetji,  z  razliko,  da  so odstotni  deleži  stroškov 
svetovanja in programske opreme zamenjani.

Bolj kot je podjetje prepojeno z informacijsko tehnologijo, ki deluje kot usklajena celota, več 
truda je potrebno za zamenjavo nekega dela tega informacijskega sistema. S to kruto resnico 
sem se imel možnost soočiti  tudi sam pri projektu uvajanja standardne programske rešitve 
SAP v podjetju, ki  se ukvarja z dostavo pošiljk. Čeprav je standardna programska rešitev 
SAP-a  obsegala  samo  računovodski  in  finančni  del,  je  bilo  potrebno  za  uspešno  uvedbo 
razumeti  delovanje  vseh  sistemov  podjetja.  Pošiljke,  spremljane  v  funkciji  opravljanja 
storitev,  so  namreč  osnova  za  izdajo  računov,  ki  so  osnovni  podatek  računovodske 
programske  rešitve.  Prav  tako  si  morata  računovodska  in  bančna  programska  rešitev 
izmenjavati informacije o plačilih izdanih in prejetih računov.

Podjetja  se  soočijo  s  problemom  povezovanja  sistemov  takrat,  ko  kupijo  samo  najboljše 
vsebinskih  dele  ERP sistemov  od različnih  razvijalcev  (best  of  the  breed).  Velja  namreč 
prepričanje, da so ERP sistemi podjetja PeopleSoft najbolj dovršeni za informacijsko podporo 
kadrovske  funkcije,  tako  kot  so  ERP  sistemi  podjetja  SAP  najbolj  primerni  za  podporo 
finančne funkcije ter računovodske službe. Če podjetje kupi kadrovski del ERP sistema pri 
PopleSoftu  in  finančno-računovodskega  pri  SAPu ter  ju  poveže  med  seboj,  si  tako  samo 
izdela  najboljšo možno  informacijsko  rešitev,  ki  je  trenutno  obstaja.  Vendar  je  za  takšno 
povezovanje potrebno zelo nadrobno poznavanje obeh ERP sistemov, saj  jih je treba med 
seboj povezati z vmesniki. To pa seveda pomeni daljše in dražje uvajanje, kot če bi podjetje 
izbralo celoten ERP sistem samo enega razvijalca. Poleg tega so tudi stroški vzdrževanja višji, 
saj mora podjetje vzdrževati  dobaviteljski odnos z obema razvijalcema (prirejeno: Shields, 
2001; 5-6). 

Z uspešno uvedenim in kasneje dnevno uporabljenim ERP sistemom je lahko podjetje znižalo 
stroške,  optimiziralo poslovne procese,  odpravilo nepotrebne zaposlitve,  zmanjšalo zaloge, 
skrajšalo čase razpečave izdelkov in dobave materiala... Vendar Shields (2001; 18) opozarja, 
da se nobena izmed omenjenih koristi ni pojavila kar sama od sebe. Uvajalci ERP sistema so 
namreč  tisti,  ki  so  tekom  uvajanja  s  sodelovanjem  vrhovnega  in  srednjega  ravnateljstva 
zagotovili uveljavitev vseh nujnih sprememb, s katerim je podjetje pridobilo omenjene koristi. 
Shields (2001; 20) meni, da morajo zato uvajalci ERP sistemov tekom uvajanja načrtovati 
spremembe na področju informacijske tehnologije, zaposlencev in poslovnih procesov. Prej 
omenjena tehnična namestitev ERP sistema in njegova povezava z ostalimi sistemi je samo 
ena izmed potrebnih sprememb na področju informacijske tehnologije.

Gre  torej  za  to,  da  mora  uvajalec  ERP sistema  točno  vedeti,  kje,  kako  in  kdaj  bo  staro 
programsko rešitev »izrezal« iz poslovanja in jo zamenjal z novim ERP sistemom ter pri tem 
poskrbel za prenos podatkov (slika 9). To pa seveda ni mogoče, če se uvajalec ERP sistema, 
zaposlenci in poslovni procesi prej na vse te spremembe ne pripravijo oziroma jih na to ne 
pripravi  uvajalec.  Zaposlenci  morajo  biti  seznanjeni  s  prihajajočimi  spremembami.  Tudi 
uporabe ERP sistema se morajo predhodno priučiti  in točno vedeti,  kako se bodo njihove 
delovne  naloge spremenile  po uvedbi  ERP sistema.  Hkrati  pa je  potrebno tudi  analizirati 
poslovne procese in načrtovati vse morebitne spremembe in prilagoditve, ki jim bo podjetje 
priča  po  uvedbi  ERP  sistema.  Podobno  lahko  zunanji  svetovalci  poskusijo  po  navodilu 
uvajalca  programskih  rešitev  in  zaposlencev  obseg  teh  sprememb  čim  bolj  zajeziti  s 
prilagoditvijo ERP sistema obstoječemu načinu poslovanja. Prav tako je potrebno poskrbeti za 
pravilen in točen prenos podatkov, ki ponavadi zajema pripravo, čiščenje in preoblikovanje 
podatkov. Pogosto je potrebno podatke tudi dopolniti, saj zahtevajo ERP sistemi zaradi svoje 
dovršenosti vsebinsko podrobnejše podatke, kot so na voljo v starem sistemu.
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Slika 9: Naloge procesa uvajanja programskih rešitev

Vsaka uvajalčeva sprememba na področju ljudi, poslovnih procesov in tehnologije posega v 
organizacijska razmerja, vloge in sisteme ter s tem vpliva na strnjen organizacijski proces, za 
katerega so odgovorni ravnatelji. Če želi uvajalec spremeniti katerokoli od naštetih področij, 
mora s svojimi spremembami že vnaprej seznaniti ravnatelje podjetja. Ti so namreč tisti, ki z 
organizacijskim procesom zares udejanijo večino zamišljenih sprememb. 

Boddy in Buchanan (1986; 11) opozarjata, da uvajanje novih tehnologij, kakorkoli že utegne 
biti revolucionarno, samo po sebi ni nikdar le vprašanje nabave drage opreme... Način dela in 
koordinacijska sestava morata  biti  ob uvedbi  nove tehnologije  namreč  prav tako  na novo 
zasnovana. Tehnološke spremembe ponujajo nove priložnosti za oceno obstoječe prakse dela, 
sistemov in sestav ter za uvedbo organizacijskih sprememb, ki bi v drugačnih okoliščinah 
utegnile  biti  težavne in drage.  Do tehničnih sprememb pa pride pogosto na hitro,  in to v 
razmerah, ki ne omogočajo ustrezne proučitve in ocene različic. Law in Ngai (2007; 390) pa 
opozarjata na upor proti spremembam in morebitne konflikte.

Je torej uvajanje ERP sistemov priložnost za podjetje, da spremeni svoje poslovne procese ali 
je sprememba poslovnih procesov priložnost za podjetje, da uvede ERP sistem? 

Mihelčič (1999; 325-326) opozarja, da skušajo na hitro in na silo spremeniti organizacijske 
sestave,  vloge  in  sisteme  pogosto  predvsem  tisti,  ki  problematike  organizacije  družb  ne 
dojamejo  ali  pa  ponujenih  sprememb  ne  znajo  razložiti.  Nekateri,  morda  gre  za  velike 
pesimiste,  pravijo,  da  se  dve  leti  po  začetku  prizadevanj  po  spremembi  na  področju 
organizacije stvari (morda) začnejo spreminjati, po petih letih so na razpolago dokazi, da so 
nosilci  sprememb na pravi poti,  zato naj bi se po dvajsetih letih v popolnoma ustaljenem 
okolju, ki ga ni, šele lahko oddahnili. Skladno s tem Motwani in drugi (2005; 539) ocenjujejo, 
da projekt uvajanja ERP sistema traja od enega do štirih let, odvisno od velikosti podjetja in 
obsega poslovanja. 

Pogosto so uvajalci  bivši razvijalci programskih rešitev, ki so napredovali na novi položaj 
predvsem  zaradi  svoje  strokovnosti  (izjemnega  strateškega  načrtovanja,  programiranja, 
odpravljanja  napak…)  in  posledično  nadrobnega  poznavanja  ERP  sistema.  Zato  se  med 
uvajanjem v  večini  raje  posvečajo  tehnično–vsebinskim  vprašanjem,  saj  so  jim  ta  blizu. 
Pozabljajo pa nekaj. Kdor uči ljudi uporabe nove programske rešitve in spreminja njihovo 
delo, mora poznati tudi določena psihološka, organizacijska, ekonomska, komunikacijska in 
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diplomatska  znanja  oziroma  veščine.  Ljudje  so  namreč  zelo  nezaupljivi,  kadar  gre  za 
spremembe. Uvajalec sicer pozna želje naročnika in delovanje ERP sistema, a ne pozna ljudi 
in  organizacije  podjetja  tako  dobro  kot  ravnateljstvo.  Njegova  usposobljenost  je  v  očeh 
zaposlencev  vprašljiva,  saj  ga  vidijo  predvsem kot  nekoga,  ki  jim vsiljuje  uporabo svoje 
programske  rešitve  in  s  tem  povezano  spremembo  njihovega  dela.  Nasprotno  pa  ima 
ravnateljstvo podjetja ustrezno avtoriteto in občutek za ravnanje s svojimi zaposlenci. Vendar 
pa zaradi pomanjkljivega poznavanja ERP rešitve te ne zmore uvesti samostojno. Za uspešno 
uvajanje ERP sistemov je torej ključno sodelovanje uvajalcev in ravnateljstva. 

Kovačič  in  drugi  (2000;  23-24)  menijo,  da  so  uvajalci  običajno  podrejeni  ravnateljem. 
Raziskava,  ki  so jo opravili  v 134 naključno izbranih slovenskih in hrvaških podjetjih,  je 
namreč pokazala, da samostojno sprejema odločitve samo 20 % uvajalcev. V 80 % primerov 
uvajalci samo slepo sledijo navodilom ravnateljstva.

Na zamisel o delitvi nalog na tehnične (prilagajanje in vzdrževanje ERP sistema ter prenos 
podatkov), za katere so odgovorni uvajalci in organizacijske naloge (spreminjanje poslovnega 
procesa, delovnih programov in nalog), za katere so pristojni ravnatelji podjetja, sta opozorila 
že  Kettinger  in  Grover.  Prav  tako  sta  si  tudi  zamislila  model  za  spreminjanje  poslovnih 
procesov, ki ga prilagojenega lahko uporabimo tudi za uvajanje ERP sistemov (slika 10) (v 
Motwani, 2003; 342).

RAVNATELJI UVAJALCI

ORGANIZACIJSKA 
KULTURA

OKOLJE UVELJAVLJANJA SPREMEMB

STRATEGIJAZMOŽNOST UČENJA
INFORMACIJSKA 

TEHNOLOGIJA

ODNOS Z DOBAVITELJI, 
USKLAJEVANJE

IZIDI UVAJANJA ERP SISTEMA

Slika 10: Model spreminjanja poslovnih procesov (Kettinger in Grover v Motwani, 2003; 342)

Kettinger in Grover (v Motwani, 2003; 342) menita, da je napor za uveljavitev sprememb 
poslovnih procesov odvisen od naslednjih dejavnikov:

- zavzetosti ravnateljstva za spremembe (podpore ali nasprotovanja);
- sloga  ravnateljevanja  pri  uveljavljanju  sprememb  (revolucionarnega  ali 

evolucijskega); 
- obsega sprememb (velikega ali majhnega) in
- vrste sprememb (formalne ali neformalne).
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Pri tem pa je spreminjanje poslovnih procesov vpeto v okolje, ki ga oblikujejo: 
- strategija  in  pobude  podjetja;  Kotter  (v  Montwani,  2003;  342)  pravi,  da  podjetje 

spreminja poslovne procese zaradi strateške pobude vrhovnega ravnateljstva. Earl (v 
Montwani,  2003;  342)  dodaja,  da  podjetje  s  spreminjanjem  poslovnih  procesov 
izkorišča  različne  priložnosti.  Mintzberg  in  Walters  (v  Montwani,  2003;  342)  pa 
opozarjata,  da  so  najbolj  pogoste  spremembe  poslovnih  procesov  postopne  in 
neformalne ter da temeljijo na učenju iz majhnih izboljšav;

- informacijska tehnologija; vloga informacijske tehnologije pri spreminjanju poslovnih 
procesov  je  lahko  prevladujoča  (poslovni  procesi  se  prilagodijo  ERP sistemu)  ali 
pomožna  (ERP  sistem  se  prilagodi  poslovnim  procesom).  Izrazito  informacijsko 
usmerjeni  projekti  spreminjanja  poslovnih  procesov  so  ponavadi  neuspešni,  saj 
prezrejo poslovno-človeški vidik sprememb (Markus in Keil v Montwani, 2003; 343);

- zmožnost učenja; zaposlenci se lahko učijo ob opravljanju delovnih nalog (learning by 
doing)  (Arrow v  Montwani,  2003;  342),  lahko gre  za  učenje  na  podlagi  preteklih 
izkušenj  (iz  zakladnice  znanja  podjetja)  (Adler  v  Montwani,  2003;  342)  ali  pa  za 
učenje na podlagi informacij  iz okolja podjetja (Guha in drugi v Montwani,  2003; 
342);

- organizacijska  kultura;  Guha  in  drugi  (v  Montwani,  2003;  342)  so  prepričani,  da 
komuniciranje in izmenjava informacij  med zaposlenci spodbujata ustvarjalnost.  To 
lahko  podjetje  doseže  tudi  z  menjavanjem  delovnih  mest  zaposlencev,  tako  da  ti 
krožijo po različnih poslovnih funkcijah. Na tak način bodo namreč razumeli  vpliv 
svojega  dela  na  delo  drugih  zaposlencev  v  podjetju  ter  ga  na  podlagi  tega  lahko 
izboljšali;

- odnosi  z  dobavitelji;  dobavitelji  ERP  sistemov  podjetju  lahko  priporočijo 
najprimernejše svetovalce in mu pri uvajanju pomagajo z izkušnjami, ki jih imajo z 
drugimi podjetji. 

Ravnateljevanje sprememb ne smemo enačiti s krmiljenjem stroja ali zdravljenjem ene same 
bolezni  človeškega  telesa.  V  obeh  primerih  gre  namreč  za  nek  stalen  splet  medsebojnih 
odvisnosti. Pri spreminjanju organizacije gre za poskus lovljenja ravnotežja v gibanju. Gre za 
pogovore med ljudmi, ki uveljavljajo spremembe, in tistimi, od katerih pričakujemo uvedbo 
novih strategij, ki obvladujejo organizacijsko dogajanje, v katerem naj pride do sprememb, ter 
čustvene  povezave,  ki  so  bistvenega  pomena  za  vsako  preobrazbo  (primerjaj:  Duck  v 
Mihelčič; 1999; 345).

Kakršnokoli spremembo v združbi že uveljavljamo, lahko ob tem računamo z odporom. Guha 
in  drugi  (v  Montwani,  2003;  343)  menijo,  da  zaposlenci  še  posebej  nasprotujejo  tistim 
spremembam, ki jih domnevno ogrožajo. Mihelčič (1999; 346) je še bolj nadroben: »Ljudje 
so še zlasti  občutljivi  na povečano negotovost  (zaposlitve),  možno izgubo družbene moči 
(skupine,  ki  se  razkraja),  poslabšanje  gmotnih  razmer,  nujnost  dodatnega  učenja,  izgubo 
nadzora  nad  vsebino  svojega  dela,  predvidene  spremembe  v  delu,  sindikalna  stališča  in 
grožnje dosedanjemu vplivu.« 

Metode, s katerimi lahko zmanjšamo odpor proti spremembam, so zagotavljanje vnaprejšnjih 
informacij, spodbujanje sodelovanja, razglasitev politike ne dopuščanja zaposlencev, uvajanje 
le  najnujnejših  sprememb,  poskus  ohranjanja  koristnih  navad  in  neformalnih  razmerij, 
graditev zaupanja,  zagotavljanje nasvetov in dopuščanje pogajanj (Gordon in drugi,  1990; 
640-643).

Spreminjanje  organizacije  podjetja je gotovo zelo zahtevna naloga,  s  katero se nedvomno 
lažje spoprimejo ravnatelji kot zunanji svetovalci. Vendar Mihelčič (1999; 325) meni, da so 
tudi ti včasih »namenoma nedejavni«, saj 
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- je  za  temeljite  spremembe  treba  veliko  časa,  ki  pa  ga  ravnatelji  kot  stalni  nosilci 
sprotnega obvladovalnega procesa nimajo;

- se je brez podrobnih priprav lahko nevarno lotiti  globokih sprememb (za nemoten 
potek delovnega procesa združbe) in

- pri tem ni mogoče, ali pa vsaj zelo težko, vključiti zunanje strokovnjake – svetovalce, 
ki bi lahko v kratkem času pomagali pri trajnejših izboljšavah splošnega stanja sestav, 
vlog in sistemov v okviru danega organizacijskega delovanja.

Zaradi vsega tega točne ločnice med nalogami uvajalca in ravnateljstva pravzaprav ni.  Če 
namreč  ravnateljstvo  podjetja  ne  sodeluje  z  uvajalci  in  ne načrtuje  ter  ne  uveljavlja  vseh 
potrebnih sprememb v organizaciji podjetja, potem so to prisiljeni opraviti uvajalci kar sami. 
Oziroma poskušajo to storiti do te mere, da se kupljeni ERP sistem prične uporabljati, kar naj 
bi pomenilo, da so svoje delo opravili uspešno. Ali kasneje z uporabo ERP sistema podjetje 
zares »zaživi« tako, da to podjetju koristi, pa že več ni njihova skrb. Neprimerne uvajalce 
lahko deloma rešujejo zelo sposobni ravnatelji, tako da se poleg spreminjanju organizacije 
posvetijo  tudi  procesu  uvajanja  in  kljub  nedejavnosti  uvajalcev  iz  njega  »iztisnejo«  kar 
največ.

Uvajalci  in  ravnatelji  so  torej  odvisni  drug  od  drugega.  Oboji  namreč  tvegajo,  če  drugi 
svojega  dela  ne  opravijo  uspešno.  Podjetju  kupljeni  ERP  sistem  brez  sodelovanja 
ravnateljstva pri procesu uvajanja dolgoročno ne bo koristil  in uvajanje ne bo možno brez 
uvajalcev. Mišljenje, da uvajalci samo uvedejo programsko rešitev, kasneje pa, ko se ta prične 
uporabljati,  več  ne  sodelujejo  z  ravnateljstvom,  je  zgrešeno.  Ponovimo  opozorilo  Soline 
(1997; 6), da se razvoj programske opreme ne konča z začetkom njene uporabe. Četudi se 
uvajalec spremeni v vzdrževalca, zaradi česar se obseg njegovih nalog zmanjša, ta še vedno 
opravlja zelo pomembno in odgovorno delo. 

Za konec velja  dopolniti  zamisel  o Kettingerjevem in Groverjem modelu  za spreminjanje 
poslovnih  procesov.  Njun  model  nam  sicer  opiše  glavne  dejavnike  (sposobnost  učenja, 
organizacijska kultura...), ki vplivajo na uspešnost spreminjanja poslovnih procesov, vendar 
so ti dejavniki samo odraz razmer v podjetju, te pa so pogojene z obdobjem. Tako je lahko 
podjetje v obdobju:

- ustanovitve  in  zagona;  to  obdobje  odlikujeta  delovna  vnema  in  motiviranost 
zaposlencev za nadaljnji uspeh (ni starega sistema, ni ustaljenih navad…);

- rasti; Chandler (v Mihelčič, 1962; 327) meni, da podjetja v svoji rasti prehajajo skozi 
naslednje  stopnje:  rast  količine  poslovnih  učinkov,  rast  trga,  rast,  povezana  z 
navpičnim  povezovanjem  in  rast,  povezana  z  vse  večjo  raznovrstnostjo  (ali 
diverzifikacijo) poslovnih učinkov;

- strateškega povezovanja; to obdobje zaznamujejo pričakovanja in hkrati tudi dvom;
- sovražnega prevzema; to je obdobje odpora proti spremembam in izgube istovetnosti;
- izgube trgov; to obdobje zaznamuje splošna ravnodušnost in zavedanje, da je treba 

nekaj spremeniti, če hoče podjetje preživeti;
- propadanja oziroma razkroja; to je obdobje splošne potrtosti in zapuščanja podjetja.

Vsako  izmed  naštetih  obdobij  zahteva  določene  prilagoditve  procesa  uvajanja.  Včasih  to 
pomeni,  da  morajo  razvijalci  opraviti  delo  ravnateljstva,  spodbujati  zaposlene,  dodatno 
preveriti pravilnost zajema podatkov. Včasih pa v podjetju vladajo celo takšne razmere, da 
uvajalci zavrnejo projekt uvajanja.
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PROBLEMATIKA PROGRAMSKIH REŠITEV V PODJETJIH

Predstavljajmo si podjetje kot stavbo z nadstropji, v katerih se nahajajo poslovne ali druge 
funkcije.  V  pritličju  stranke  oddajo  naročila  (prodajna  funkcija),  v  prvem  nadstropju 
proizvedejo naročeno in pošljejo strankam (funkcija ustvarjanja poslovnih učinkov), medtem 
ko v drugem nadstropju izdajajo račune in terjajo njihovo plačilo ter vse te dogodke beležijo 
(finančno–računovodska  funkcija).  Poslovanje  tako  zamišljenega  podjetja  si  lahko 
poenostavljeno  predstavljamo  kot  tekoči  trak,  po  katerem  prehajajo  poslovni  učinki  iz 
funkcije  v  funkcijo  (od pritličja  proti  drugemu nadstropju).  Zaporednost  tako  pomeni,  da 
poslovni učinki ne morejo preskočiti nadstropja – ne moremo izdati računa za še ne ustvarjene 
poslovne učinke. Kljub temu, da gre z vidika enega samega poslovnega učinka za zaporedni 
proces, gre z vidika poslovnih funkcij za sočasnega. Poslovne funkcije namreč delujejo hkrati 
na različno »starih« poslovnih učinkih. Sočasnost delovanja poslovnih in drugih funkcij lahko 
prikažemo s tem, da vzamemo pod drobnogled nek točno določeni dan. V pritličju na tak 
namišljeni dan namreč sprejemajo tekoča naročila, v prvem nadstropju proizvajajo naročene 
poslovne učinke izpred 2-6 dni in v drugem nadstropju izdajajo račune za naročene poslovne 
učinke  izpred  7  dni,  ki  so  bili  proizvedeni  pred  1  dnevom in  terjajo  denar  za  naročene 
poslovne učinke izpred 15 dni, ki so bili proizvedeni pred 8 dnevi...

V tako poenostavljenem modelu delovanja podjetij lahko postavimo dve zakonitosti. Prva je 
ta,  da je pretočnost  v poslovnem procesu podjetja (število poslovnih učinkov na dan) kot 
celote omejena z najmanjšo pretočnostjo poslovne ali druge funkcije (nadstropja). Torej tudi 
če v pritličju sprejmejo 50 naročil na dan ter v drugem nadstropju izdajo do 60 računov in 
izterjajo 55 neplačil dnevno, bo podjetje še vedno lahko obdelalo samo 30 naročil na dan, če 
jih  zmorejo  samo toliko  proizvesti  v  prvem nadstropju.  Druga zakonitost  pa  je  ta,  da so 
poslovni  učinki  prisotni  v  delovnem  procesu  najmanj  toliko  časa,  kot  traja  udejanjanje 
časovno  najpotratnejše  poslovne  ali  druge  funkcije.  Torej,  če  traja  naročanje  1  dan, 
proizvodnja 6 dni, izdajanje računov 1 dan in izterjava 2 dni, potem bo vsak poslovni učinek 
podjetja prisoten v delovnem procesu praviloma 10 dni.

Našo poenostavljeno predstavo delovanja namišljenega podjetja pa lahko dopolnimo tudi z 
nadrobnejšim  prikazom  delovanja  posameznih  poslovnih  ali  drugih  funkcij.  Delovanje 
vsakega  nadstropja  lahko  namreč  še  natančneje  opišemo  s  koraki,  ki  jih  morajo  opraviti 
zaposlenci. Tako npr. v prvem nadstropju, kjer proizvajajo poslovne učinke (lesene konjičke – 
igračke), najprej v eni sobi iz lesa izrežejo posamezne sestavne dele, ki jih nato v drugi sobi 
sestavijo, v tretji barvajo, v četrti posušijo in v peti omotajo v ovoj. Gre torej za podobno 
zaporedno–sočasno delovanje, kakršno velja za podjetje kot celoto. Goldratt (1990; 53) meni, 
da gre pri  poslovanju podjetji  za verige,  ki  imajo najšibkejše člene – omejitve (theory of  
constraints). 

Predstavljajmo si sedaj, da podjetje spremlja poslovanje vsakega nadstropja s posebej za to 
prilagojeno programsko rešitvijo in se vprašajmo, kaj je potrebno storiti, če želimo zamenjati 
eno izmed teh programskih rešitev.  Za prvi  primer  si  zamislimo,  da je v prvo nadstropje 
udarila  strela  in  uničila  vse  računalnike.  V  podjetju  bodo  v  tem  primeru  morali  poleg 
programske opreme zamenjati tudi strojno. Toda, ali bodo zares zamenjali tudi programsko 
rešitev?  Na  nove  računalnike  bodo  namreč  namestili  isto  programsko  rešitev,  kot  so  jo 
uporabljali pred nesrečnim dogodkom. Vendar pa v tej na novo nameščeni programski rešitvi 
ne bo nobenih podatkov. Ko bodo tako naslednji dan v funkciji ustvarjanja lesenih konjičkov 
pričeli  z  delom,  se  število  nedokončanih  lesenih  konjičkov  v  resničnem življenju  ne  bo 
ujemalo  s  tistim  v  programski  rešitvi.  Zaposlenec,  ki  lesene  konjičke  sestavlja,  bo  v 
programski rešitvi videl, da mu ni treba sestaviti nobenega konjička, medtem ko ga bo na mizi 
čakal zvrhan kup sestavnih delov. Podobno neskladje bo zmotilo tudi ostale delavce. Poleg 
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tega  bodo  zaposlenci  teže  načrtovali  svoje  prihodnje  delo.  Zaposlenec,  ki  barva  lesene 
konjičke, ne bo vedel, koliko in s kakšno barvo jih bo moral pobarvati naslednji dan.
 
Kot drugi primer vzemimo, da v podjetju kupijo novo programsko rešitev, ki se v primerjavi z 
obstoječo  odlikuje  z  uporabniku  prijaznejšimi  obrazci.  To pomeni,  da  bodo morali  poleg 
prenosa  podatkov  tokrat  poskrbeti  tudi  za  izobraževanje  uporabnikov,  saj  ti  niso  vajeni 
uporabe nove programske rešitve.  Prav tako bodo morali  poskrbeti  tudi za povezavo z že 
obstoječimi programskimi rešitvami. Zahtevnost povezovanja je odvisna od tega, kateri del 
poslovnega  procesa  podpira  uvajana  programska  rešitev.  Če  gre  za  programsko  rešitev 
prodajne  funkcije  (pritličje),  bo  povezava  s  programsko  rešitvijo  funkcije  ustvarjanja 
poslovnih učinkov pomenila  prenos podatkov o naročilih.  Če gre za menjavo programske 
rešitve,  ki  podpira  delovanje  funkcije  ustvarjanja  poslovnih  učinkov,  bodo  morali  poleg 
prenosa podatkov o naročilih v okviru povezave s programsko rešitvijo za spremljanje naročil 
zagotoviti tudi prenos podatkov o izdelanih in poslanih poslovnih učinkih v okviru povezave s 
programsko rešitvijo finančno-računovodske funkcije. Če pa bodo menjali programsko rešitev 
finančno-računovodske  funkcije,  bodo  morali  v  okviru  povezave  s  programsko  rešitvijo 
funkcije ustvarjanja poslovnih učinkov zagotoviti že omenjen prenos podatkov o izdelanih in 
poslanih poslovnih učinkih, ki bodo služili kot osnova za izdajanje računov.

Kot tretji primer pa vzemimo, da kupijo v podjetju programsko rešitev, ki podpira popolnoma 
drugačen delovni proces kot obstoječa. V tem primeru se bodo v podjetju odločili bodisi za 
prilagoditev  programske  rešitve  obstoječim  poslovnim  procesom  bodisi  za  prilagoditev 
poslovnih procesov delovanju programske rešitve. Pri prvi možnosti gre običajno za visoke 
stroške, pri drugi pa za dolgotrajne organizacijske spremembe. 

Bolj kot je uvajana programska rešitev podobna obstoječi programski rešitvi, manj napora je 
treba za njeno uvajanje. Če je uvajana programska rešitev zelo podobna obstoječi, oziroma če 
jo prilagodimo v celoti obstoječi, se namreč lahko ostalim korakom uvajanja (povezovanju 
uvajane programske rešitve z ostalimi programskimi rešitvami, izobraževanju uporabnikov in 
spreminjanju delovnih procesov) preprosto izognemo, medtem ko si prenos podatkov s tem le 
poenostavimo. 

Človek bi si tako mislil, da je prenos podatkov stalnica uvajanja programskih rešitev, vendar 
ni tako. Marsikdaj prenos podatkov sploh ni mogoč ali potreben. Podjetje, ki je bilo ravnokar 
ustanovljeno in je vnaprej kupilo programsko rešitev za podporo svojega poslovanja, seveda 
nima  nobenih  podatkov.  V takšnem primeru  bodo podatke  v  programsko  rešitev  dodajali 
sproti, skladno s širjenjem obsega poslovanja. Podobno prenos podatkov ni mogoč takrat, ko 
ti niso na voljo. Včasih namreč v podjetjih sploh ne uporabljajo programskih rešitev, oziroma 
shranjenih  podatkov  sploh  nimajo  nikjer.  Spet  drugič  podatke  imajo,  a  jih  iz  obstoječe 
programske rešitve ne morejo pridobiti oziroma bi za to potrebovali preveč časa in sredstev. 
V takšnih primerih velja razmisliti, ali se prenosu podatkov morda velja izogniti. To storimo s 
postopnim prehodom iz obstoječe na uvajano programsko rešitev (prirejene po: Nord in drugi 
v Okrent in Vokurka, 2004; 640). 

Prenos  podatkov je zagotovo eden najpomembnejših  in  najnujnejših korakov pri  uvajanju 
programskih rešitev. Še posebej takrat, ko gre za prehod iz obstoječe na uvajano programsko 
rešitev na način tako imenovanega velikega poka (»big bang«). Gre za korenito in temeljito 
zamenjavo  stare  programske  rešitve  z  novo,  ki  se  udejani  v  točno  določenem  vnaprej 
načrtovanem trenutku - dnevu D (uvajalski žargon). Na ta dan za kratek čas ustavimo delovni 
proces, odklopimo staro programsko rešitev iz informacijskega sistema, prenesemo podatke iz 
stare programske rešitve v uvajano, vključimo uvajano programsko rešitev v informacijski 
sistem in jo pričnemo uporabljati v spremenjenem delovnem procesu. Dan D je za uvajalce 
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velika priložnost, da pokažejo izide večmesečnih priprav, načrtovanja in preizkušanja vnaprej 
pripravljenih  korakov  uvajanja  (prilagojeno  po:  O'Leary  v  Bobek  in  Sternad,  2008;  29). 
Seveda  je  to  za  podjetje  lahko  zelo  veliko  tveganje,  saj  je  nadaljnja  uspešnost  projekta 
uvajanja odvisna predvsem od enega samega dne. Če se kaj ponesreči, lahko to namreč izniči 
vsa prejšnja prizadevanja in napore. Gre za zelo zahteven in tvegan način, ki marsikateremu 
uvajalcu pomeni  velik  izziv (prilagojeno po:  Okrent  in Vokurka,  2004;  640).  Voordijk in 
drugi (2005; 421) so zato uvajanje programskih rešitev z načinom velikega poka preimenovali 
v revolucijski način.

Velja pa opozoriti,  da uspeli  dan D še ne pomeni nujno tudi uspešno končanega projekta 
uvajanja. Šele daljša uporaba uvajane programske rešitve namreč pokaže, ali so uvajalci res 
načrtovali in poskrbeli za vse dejavnosti. Marsikatera težava se lahko pokaže šele čez čas, ko 
je nastala škoda že prevelika in je ni več mogoče odpraviti. 

Programske rešitve pa lahko uvajamo tudi sočasno (ali vzporedno), kar je nasprotno načinu 
velikega poka. Gre za manj korenit in temeljit načina prehoda s stare programske rešitve na 
novo. V trenutku uvedbe nove programske rešitve stare ne izključimo, ampak jo še nekaj časa 
uporabljamo  sočasno  z  obstoječo,  potem  pa  postopoma  preidemo  na  uporabo  ene  same 
programske rešitve. Takšen način nam tako omogoča, da v praksi primerjamo in ovrednotimo 
delovanje, prednosti in slabosti obeh programskih rešitev. Če se pokaže, da nova programska 
rešitev ne upravičuje oglaševane podobe, lahko brez težav opustimo njeno uvajanje. Poleg 
tega  zmanjšamo  tudi  tveganje  neuspele  uvedbe.  Če  nove  programske  rešitve  ne  moremo 
uspešno vključiti v informacijski sistem že v prvem poskusu, preprosto uporabljamo še naprej 
staro, uvajanje nove pa kasneje ponovimo (Davenport v Vidyraranya in Cydnee; 2005; 510). 
Dovolj dolga sočasna uporaba dveh programskih rešitev pa ima še eno prednost. Ko podatke 
o dogodkih, ki so v trenutku uvedbe nove programske rešitve nedokončane, zaključimo v stari 
programski  rešitvi,  nam  ni  potrebno  več  zagotoviti  prenosa  podatkov  (prirejeno  po: 
Kimberling, 2006).

Seveda pa ima sočasen način uvajanja tudi nekatere slabosti. Previdnost pri prehodu s stare 
programske rešitve na novo, ki jo zagotovimo z vzporednim uvajanjem, običajno plačamo z 
daljšim časovnim obdobjem in posledično višjimi stroški uvajanja. To pomeni, da moramo 
pripraviti številne vmesnike, ki skrbijo za vse potrebne prenose podatkov in nam omogočijo 
postopno »odklapljanje« stare in priklapljanje nove programske rešitve.  To pa pomeni,  da 
moramo pri razvoju vsakega vmesnika zelo dobro poznati obe programski rešitvi, saj sicer ne 
bo  deloval  pravilno.  Prav  tako  je  treba  osnovati  tudi  jasen  načrt  zaporedja  uporabe 
vmesnikov. Če namreč nek vmesnik priklopimo ob nepravem času (pred drugim), lahko ta 
uniči  ali  zelo  pokvari  podatke  obeh programskih  rešitev.  Ker  so  določeni  deli  delovnega 
procesa sočasno podprti z dvema programskima rešitvama, to povzroči povečan obseg dela 
zaposlencev ter številne nejasnosti in zmedo. Vsak zaposlenec mora namreč hkrati spremljati 
poslovanje  z  obema  programskima  rešitvama.  Podjetja  ob  nespremenjenem  številu 
zaposlencev le redko zmorejo dalj časa uporabljati dve programski rešitvi.

V kolikor sta poslovna procesa, ki ju podpirata obe programski rešitvi, popolnoma različna, se 
pojavi vprašanje, ali je sploh možno uporabljati obe programski rešitvi sočasno. V skrajnem 
primeru namreč to lahko pomeni, da se mora podjetje razdeliti na dva dela. Poleg tega morajo 
zaposlenci tudi stalno preverjati, ali so podatki, stanja in izidi v obeh programskih rešitvah 
enaki. V kolikor pride do razhajanj v podatkih, se takoj pojavi vprašanje, katera programska 
rešitev  ima  pravilne  podatke.  Zato  si  podjetja  le  redko  (lahko)  privoščijo  sočasni  način 
uvajanja  programskih  rešitev.  Voordijk  in  drugi  (2005;  421)  so  sočasni  način  uvajanja 
programskih rešitev preimenovali v evolucijski način. 
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V preteklih  treh letih  sem imel  veliko srečo,  saj  sem v podjetju,  ki  se ukvarja  z dostavo 
pošiljk,  lahko  spremljal  oba  načina  uvajanja.  V  nadaljevanju  bom  podrobneje  predstavil 
uvajanje finančno-računovodske programske rešitve, imenovane FRN. Ker je šlo za uvajanje 
z velikim pokom, bo poudarek na analizi sprememb (na področju podjetja, organizacije in 
poslovnega  procesa),  načrtovanju  korakov in  seveda  pripravi  postopka  prenosa  podatkov. 
Omenil pa bom tudi programsko rešitev za podporo delovanja funkcije opravljanja storitev, 
imenovano PRN, ki smo jo uvajali sočasno. Videli bomo, da je bil ta način precej zamudnejši 
in zahtevnejši. Zelo zgovoren je podatek, da smo FRN uvedli v enem letu, medtem ko PRN 
uvajamo že več kot tri leta. 
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4 USMERJEVALNI IN OKVIRNI PROCES UVAJANJA STANDARDNE 
PROGRAMSKE REŠITVE FRN

Družina  Čistič  si  je  na  obrobju  Ljubljane  ustvarila  čudovit  dom,  na  katerega  je  bila  še  
posebej ponosna mama Janja. Oče Jože je bil lahko zelo srečen, da je imel tako čudovito 
ženo. Janja je bila namreč krasna ženska, skrbna mati in odlična gospodinja, saj je svojo  
družino vsak dan razveselila z okusnim kosilom, vključno s slastno sladico. Na slednje je bila  
Janja še posebej ponosna. Ko so kosili Čističi, je zaradi opojnih vonjav to vedela vsa ulica.  
Samo nekaj je kvarilo popolno družinsko srečo. Otroci Pak, Žak in Mak namreč niso imeli  
časa  pospravljati  svojih  sob,  saj  so  bili  preveč  zaposleni  z  razgrajanjem in  uživanjem v 
Janjinih dobrotah. 

Janja je svojim otrokom sprva popuščala, saj je menila, da bodo z leti postali bolj urejeni.  
Vendar so njihove sobe postajale vedno bolj razmetane. Nekega dne pa je Janji prekipelo:  
»Jutri bomo začeli s pospravljanjem! Hočem, da v mesecu dni vsak od vas popolnoma počisti  
svojo  sobo.  To  pomeni,  da  pospravite  predale,  pomijete  okna,  uredite  posteljo,  posesate  
preproge...  Spisek okvirnih nalog bom nalepila na hladilnik.  Kdor ne bo ubogal in ne bo  
vzdrževal reda in čistoče tudi po dogovorjenem roku, bo prikrajšan za sladico. To velja tudi  
zate, Jože!« In tako se je začela velika čistilna akcija družine Čistič.

V prejšnji točki je predstavljeno uvajanje ERP sistemov, v tej pa bomo predstavili splošni 
proces uvajanja standardnih programskih rešitev. Uvajanje obeh vrst programskih rešitev je 
sicer zelo podobno, a vendar obstajajo razlike. Standardne programske rešitve pokrivajo samo 
poslovanje  ene poslovne  funkcije,  zato  je  njihovo uvajanje  ožje,  a  temeljitejše,  saj  se  ob 
menjavi  stare  programske  rešitve  s  standardno ne  sme  pokvariti  že  uveljavljenih  načinov 
poteka  in  organizacije  drugih  poslovnih  funkcij.  ERP sistemi  pa  pokrivajo  delovanje  več 
poslovnih funkcij,  zaradi česar imamo opravka s spremembami organizacije  in poslovanja 
celotnega podjetja. Ker so tako obsežne spremembe zelo tvegane, se številna podjetja odločijo 
za postopno (ali zaporedno) uvajanje ERP sistemov (po poslovnih funkcijah). Na takšen način 
preide celovito uvajanje ERP sistema na uvajanje več standardnih programskih rešitev. 

Po drugi  strani  pa  ERP sisteme  uvajajo svetovno uveljavljena matična  podjetja,  ki  imajo 
hčerinska podjetja v različnih državah. Proces uvajanja ERP sistema (ali dela ERP sistema) 
kot standardne programske rešitve je sicer v osnovi povsod enak. Vseeno pa se uvajalci in 
ravnatelji  ne morejo izogniti  prilagajanju standardnih programskih  rešitev institucionalnim 
zahtevam poslovanja posamezne države, ki povzročijo zahtevne vsebinske razlike v procesu 
uvajanja Zaradi tega je za matično podjetje bolje, če uvaja standardno programsko rešitev 
postopno samo v nekaj  hčerinskih  podjetjih  hkrati.  Usmerjevalni  proces  uvajanja  se  tako 
začne  z  izbiro  poskusnega  hčerinskega  podjetja,  v  katerem se  preveri  zasnova  okvirnega 
procesa in njegova primernost za druga hčerinska podjetja. Sledi stopnja preizkusa zasnove 
okvirnega procesa v naslednjih nekaj hčerinskih podjetjih, tem sledijo spet druga. V vsakem 
naslednjem koraku se okvirni  proces uvajanja  izboljšuje  in  popravlja.  Na takšen način se 
postopoma razvije najprimernejši okvirni proces uvajanja, ki se ga kasneje uveljavi tudi v 
vseh preostalih hčerinskih podjetjih. 

Tako se je tudi matično svetovno podjetje, ki se ukvarja z dostavo pošiljk, odločilo, da ne 
uvede  celotnega  ERP  sistema  razvijalca  SAP  naenkrat,  pač  pa  da  najprej  vpelje  samo 
standardno finančno, računovodsko in nabavno programsko rešitev (odslej imenovano FRN) 
v več skupinah hčerinskih podjetjih. Ravnatelji projekta uvajanja so okvirni proces uvajanja 
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zasnovali, ga preizkusili v nekaj hčerinskih podjetjih in sestavili zaporedno listo preostalih 
podjetij (držav), ki naj bi sledile poskusnim (roll-out list). Pri tem je okvirni proces uvajanja 
FRN imel naslednje zaporedne stopnje:

- opredelitev izvedbene skupine, zadolžene za uvedbo FRN v posameznem hčerinskem 
podjetju;  najpogosteje  so  to  skupino  sestavljali  ravnatelja  finančne  funkcije  in 
računovodske službe ter trije zaposlenci, vsak med njimi zadolžen za en programski 
sklop (super users);

- seznanitev izvedbene skupine z okvirnim postopkom uvajanja;
- izobraževanje  izvedbene  skupine (super  user traning);  izobraževanje je trajalo  dva 

tedna.  Na njem so predstavniki  posameznih hčerinskih podjetij  dobili  odgovore na 
naslednja vprašanja: 

- Kako uporabljati FRN programsko rešitev? 
- Kako so poslovni procesi posameznega programskega sklopa podprti s FRN? 
- Kako uporabljati posamezne programske sklope?
- Kateri uporabniki bodo uporabljali posamezne programske sklope in kakšne 

bodo njihove vloge pri tem?
- Kako ravnati v primeru napak?

- nastavitev  delovanja  posameznih  programskih  sklopov  glede  na  ugotovitve 
pridobljene z vprašalniki (templates); šlo je za Excelove datoteke, ki so jih izvedbeni 
predstavniki programskih sklopov izpolnili in poslali oddelku za nastavitve, ta pa je 
zahteve tudi ustrezno uveljavil v preizkusnem okolju FRN. Vprašalniki so pojasnjevali 
tako  splošne  (število  uporabnikov,  denarno  enoto,  dostop  do  tiskalnikov)  kot  tudi 
zahtevnejše  (način  zapisa  bančnih  računov,  davčne  stopnje  ob  plačilu  in  izdaji 
računov,  prilagoditev  izpisov  o zamujanju  plačila  računov,  opredelitev  stroškovnih 
mest...) nastavitve;

- zajem  in  nadzor  podatkov  za  preizkusno  okolje  (data  migration);  podatke  -  za 
preizkušanje  programskih  sklopov  je  pripravila  izvedbena  skupina  po  navodilih 
usmerjevalne. Šlo je za zajem podatkov odprtih postavk prejetih in izdanih računov, 
podatkov  o  osnovnih  sredstvih,  podatkov  o  zaposlencih,  dobaviteljih,  kupcih… 
Podatke so ob vsakem zajemu tudi preverili z odgovori na naslednja vprašanja:

- Ali so zajeti podatki ustrezne oblike in sestave? 
- Ali so podatki popolni? 
- Ali podatki niso podvojeni;

- preizkus nastavitve posameznih programskih sklopov v preizkusnem okolju (country 
testing);  pri  tem  preizkušanju  sta  sodelovali  izvedbena  skupina  in  oddelek  za 
preizkušanje. Poleg samega preizkušanja so imeli predstavniki izvedbene skupine tudi 
možnost osvežitve znanja o uporabi posameznega programskega sklopa;

- preizkus povezave FRN sistema z ostalimi  sistemi.  Matično svetovno podjetje ima 
poleg FRN sistema tudi druge sisteme, ki delujejo na velikih računalnikih. Eden takih 
sistemov je, npr., šifrant vseh strank, imenovan NAD (name and address). Izvedbeni 
predstavnik  programskega  sklopa  za  računovodstvo  je  tako  moral  preveriti,  ali  se 
sprememba zapisa neke stranke v sistemu NAD odraža tudi v FRN;

- ponovni preizkus postopka zajema podatkov za FRN;
- učenje  ostalih  uporabnikov  (end  user  training).  To  je  sicer  potekalo  v  angleškem 

jeziku  pod okriljem oddelka  za  izobraževanje  uporabnikov.  Pri  tem pa  je  tistim s 
pomanjkljivim znanjem angleščine pri razumevanju pomagal izvedbeni predstavnik;

- zajem končnih podatkov (final data migration);
- primerjava prenešenih podatkov s podatki iz starega sistema (data reconciliation);
- pričetek uporabe novega sistema in vklop vseh medsistemskih povezav (go life);
- olistninjenje in preverjanje procesa ter
- vzdrževanje (post go life activities).
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Značilnosti tako zasnovanega okvirnega procesa uvajanja standardne programske rešitve FRN 
so bile naslednje (slika 11):

- vsebinska delitev na tri programske sklope (ali module):  nabavni programski sklop 
(purchase  to  pay),  računovodski  programski  sklop  (accounting  and  reporting)  ter 
finančni programski sklop (finance);

- sodelovanje usmerjevalne in izvedbene skupine ter
- usklajevanje dejavnosti usmerjevalne in izvedbene skupine. 

RAČUNOVODSKI MODUL

FINANČNI MODUL

NABAVNI MODUL

ZAČETEK KONEC

IZVEDBENI PROCES

USMERJEVALNI PROCES

Slika 11: Prikaz okvirnega procesa uvajanja programske rešitve FRN

Ker se, vsebinsko gledano, opravila usmerjevalne in izvedbene skupine zelo razlikujejo, je 
smiselna delitev procesa uvajanja FRN na usmerjevalnega in izvedbenega (slika 11). Gre torej 
za dva usklajena procesa, ki potekata hkrati, a sta si vendarle različna. Lahko bi rekli, da so 
stopnje  zgoraj  opredeljenega  okvirnega  procesa  ključne,  in  da  predstavljajo  izhodišče  za 
usklajevanje dela obeh skupin. Splošni proces bi zato lahko imenovali tudi koordinacijski, saj 
usmerjevalna skupina z njim koordinira cilje izvedbene skupine, kar prikazuje slika 12. 
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OKVIRNI PROCES

ZAČETEK

Slika 12: Okvirni proces uvajanja standardne programske rešitve FRN, prikazan kot koordinacijski proces usmerjevalne in izvedbene skupine

Vsaka izmed obeh skupin pa se je srečevala s svojimi problemi. Tako je morala usmerjevalna skupina hkrati skrbeti za uvajanje FRN v več 
hčerinskih podjetjih iz različnih držav. Kakršnekoli težave pri uvajanju FRN v nekem hčerinskem podjetju so pomenile odložitev uvajanja FRN v 
drugih hčerinskih podjetjih, zaradi česar se je čas udejanjenja projekta uvajanja za matično podjetje podaljšal. Da bi se temu izognilo, je matično 
podjetje zaradi smotrnosti usmerjevalno projektno skupino razporedilo v sledeče oddelke:

- oddelek za nastavitve sistema; ta oddelek je moral nastaviti posamezne programske sklope, skladno z izpolnjenimi vprašalniki oziroma po 
željah predstavnikov izvedbenih skupin;
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- oddelek za zajem podatkov; ta oddelek je moral poskrbeti za prenos ključnih podatkov 
(odprte  postavke,  osnovna  sredstva,  dobavitelji,  stranke…)  iz  starega  sistema 
slovenskega podjetja (»legacy systems«) v standardno programsko rešitev FRN;

- oddelek  za  preizkušanje;  kot  že  ime  pove,  je  bil  ta  oddelek  zadolžen  za  preizkus 
delovanja vseh programskih sklopov ter za izobraževanje predstavnikov izvedbenih 
skupin;

- oddelek za učenje; ta oddelek je poskrbel za to, da so se FRN programske rešitve 
priučili  tudi  ostali  zaposlenci  posameznih  hčerinskih  podjetij  (poleg  predstavnikov 
izvedbenih skupin);

- oddelek  za  pomoč;  njegova vloga  je  bila  predvsem reševanje  morebitnih  težav  po 
uvedbi FRN.

Usmerjevalna  skupina  matičnega  podjetja  je  zato  morala  poleg  usklajevanja  projektov 
uvajanja  posameznih  hčerinskih  podjetij  (izvedbenih  skupin)  usklajevati  tudi  delo  med 
svojimi oddelki.  Tako oddelek za preizkušanje ni mogel pričeti  preizkušati,  če oddelka za 
zajem podatkov in nastavitve nista prej opravila svojega dela. 

Tudi  izvedbena  skupina  je  morala  usklajevati  medsebojne  delovanje  med  predstavniki 
posameznih programskih sklopov. Poleg tega pa se je soočala tudi s problemi iz posameznega 
hčerinskega podjetja (več o problemih slovenskega podjetja v naslednji točki).
 
Okvirni in iz njega izvedeni izvedbeni proces je posamezno hčerinsko podjetje v povprečju 
udejanilo v osmih mesecih. Projekt uvajanja je tekel hkrati samo v toliko državah, kolikor jih 
je lahko naenkrat podprla usmerjevalna skupina s svojimi oddelki. Ti so bili zaradi tega ob 
zaključevanju posameznih izvedbenih projektov (pred dejansko uporabo) pod zelo velikim 
pritiskom, saj je bilo do minute natančno določeno, kaj bo kdo naredil. V primeru, da se je 
zapletlo pri neki malenkosti,  se je porušil celoten sistem dela in možnost napak se je zelo 
povečala. Pri tem je bila vsaka napaka pri zajemu podatkov usodna, saj oddelek za prenos 
podatkov v končnem okolju ni več mogel zbrisati podatkov in jih ponovno naložiti.

Poleg uvajanja v slovenskem podjetju so uvajali FRN tudi v grškem, izraelskem in ciprskem 
hčerinskem podjetju. Pri tem velja omeniti, da so imeli v grškem hčerinskem podjetju zaradi 
zakonskega določila o uporabi cirilice in drugih eksotičnih računovodskih pravil pri projektu 
uvajanja  veliko  problemov.  Najprej  zato,  ker  so  izgubili  ogromno  časa  in  sredstev  za 
prilagajanje  FRN zakonskim določilom in grškim računovodskim standardom,  kasneje  pa 
zato, ker FRN kljub omenjenim prilagoditvam ni delovala, kot bi morala.

Za konec poglavja pa še nekaj zanimivosti. Projekt uvajanja FRN se je v slovenskem podjetju 
pričel  marca  2006  in  še  to  zgolj  po  naključju.  Slovensko  podjetje  namreč  na  področju 
finančne  funkcije  in računovodske službe ni  dosegalo določene ravni  kakovosti  procesov. 
Tega so se sicer vsi zavedali, a niso ukrenili ničesar, saj menijo, da bo uvedba FRN rešila vse 
njihove  težave.  Ko tik  pred  koncem projekta  uvajanja  revizorji  ugotovijo  prej  zamolčane 
pomanjkljivosti v finančno-računovodski funkciji, postanejo stvari še kako zanimive. 
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5 ANALIZA IZVEDBENEGA PROCESA UVAJANJA STANDARDNE 
PROGRAMSKE REŠITVE FRN 

(Družina Čističi nadaljevanje): Pak je imel največjo sobo, a ker je fant storil, vse česar se je  
lotil, zelo hitro, tudi s pospravljanjem sobe ni imel večjih težav. Preprosto je vse, česar ni več  
potreboval, vrgel v smeti. Žakova soba je bila srednje velika, a še najbolj »urejena«, kljub  
temu da so bili v njej Žak, hrček, dva paličnjaka in tri želve. Ker Žak nekoč zaradi razmetane 
sobe ni našel hrane, mu je četrta želva poginila. To je Žaka zelo užalostilo in od takrat dalje  
je zmeraj pospravljal svojo sobo. Mak je imel najbolj umazano sobo, saj je mislil, da mu je ni  
treba pospravljati,  ker je najmanjši.  A je bila Janja tokrat neizprosna in nekaj kosil  brez  
sladice je prepričalo tudi Maka. Edini, ki še ni pospravil svoje garaže, je bil Jože, ki je Janji  
rekel sledeče: »Jančiii,  mucka, daaaaaj no, vsaj garažo mi pusti nedotaknjeno. Si mogoče 
želiš novo pečico Kuchmaster 2000?«. Omemba »Kuchmasterja 2000« pa je povzročila, da je  
Janja samo še vzkliknila: »Jože, srček, pa kako veš, da si ravno to želim?«... 

5.1 STOPNJE PROCESA

V  prejšnji  točki  smo  predstavili  usmerjevalni  ter  okvirni  proces  uvajanja  standardne 
programske rešitve FRN, s katerim je matično podjetje podalo posameznemu hčerinskemu 
podjetju smernice, potrebne za uspešno uvedbo FRN. Vendar so bile to samo smernice, kar je 
pomenilo, da je moralo vsako hčerinsko podjetje določiti lastni izvedbeni proces za uvajanje 
FRN. Zahtevnost tega pa se je razlikovala od enega do drugega hčerinskega podjetja. 

Vse skupaj  zelo spominja  na spopad podjetja  s  samim seboj,  kjer  je  usmerjevalni  proces 
ofenziva  na celotno  matično  podjetje,  izvedbeni  proces  pa posamična  bitka  v hčerinskem 
podjetju. Usmerjevalna skupina izdela načrt ofenzive, ki ga iz svojega štaba koordinira, tako 
da vsakemu bojišču posreduje ukaze (okvirni proces), npr.: »Napadite ob zori! Pogumno in 
neizprosno! Ne varčujte s strelivom!« Pri tem je način bitke prepuščen generalom na bojišču, 
tako da bodo tisti,  ki bijejo bitko na razgibanem terenu, gotovo ubrali  drugačno strategijo 
napada  kot  tisti,  katerih  bojišče  je  ravninsko.  Prav  tako  bodo  nekateri  zmagali  še  pred 
pričetkom bitke, še posebej, če imajo opravka z maloštevilnim nasprotnikom, medtem ko se 
bodo morali drugi za zmago zelo potruditi. Nekateri pa sploh ne bodo napadli. Počakali bodo 
namreč na primernejši trenutek ali pa se celo predali, saj zaradi premočnega nasprotnika ali 
neugodnih okoliščin vedo, da nimajo možnosti za zmago.

V tistih zelo »urejenih« hčerinskih podjetjih so izvedbeni proces osnovali na podlagi majhnih 
popravkov okvirnega procesa, saj je bila predvidena razlika med začetnim (pred uvedbo FRN- 
as is) in končnim stanjem (po uvedbi FRN –  to be) zelo majhna. Poslovni procesi takšnih 
hčerinskih  podjetij  so  bili  namreč  že  pred  pričetkom  uvajanja  FRN  urejeni  in  skladni  s 
standardnimi  procesi  matičnega  podjetja.  Zaradi  tega  se  je  izvedbeni  proces  uvajanja 
poenostavil (zgolj) na zamenjavo standardne programske rešitve s FRN. Povedano drugače, v 
hčerinskih  podjetjih  so  ponavadi  samo  slepo  sledili  okvirnemu  procesu  uvajanja  brez 
kakršnegakoli  večjega  truda.  Popolnoma  drugače  pa  je  bilo  v  »neurejenih«  hčerinskih 
podjetjih. Tam je bilo uvajanje FRN vse prej kot samo udejanjanje po navodilih usmerjevalne 
skupine.  Eno  takšnih  »neurejenih«  hčerinskih  podjetij  je  bilo  tudi  slovensko  podjetje  za 
dostavo pošiljk.

Uvajanje  standardne  programske  rešitve  FRN je  v  slovenskem podjetju  potekalo  v  štirih 
stopnjah, in sicer:
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1) analiziranje; glavna naloga te stopnje je bila ugotoviti vse razkorake med začetnim in 
želenim stanjem, torej kaj vse je bilo potrebno storiti,  da je podjetje iz začetnega 
stanja prešlo v končno;

2) načrtovanje; glavna naloga te stopnje je bila zasnova programa dejavnosti, ki naj bi 
vse razkorake, ugotovljene v prvi stopnji, odpravil; 

3) udejanjenje; glavna naloga te stopnje je bila udejaniti program dejavnosti iz druge 
stopnje z uporabo ustreznih slogov ravnateljevanja in

4) nadzorovanje poteka in učinkov udejanjanja programa dejavnosti; šlo je za to, ali je 
udejanjanje programa dejavnosti učinkovito in ali so nas učinki udejanjanja še bolj 
približali k želenemu – končnemu stanju.

Seveda pa uvajanje ni potekalo strogo zaporedno po zgoraj navedenih stopnjah. V resnici smo 
neprestano  analizirali,  načrtovali,  udejanjali  in  nadzorovali.  Kljub  temu  pa  bomo  zaradi 
nazornosti  poskusili  predstaviti  stopnje  ločeno,  pri  čemer  bo  posebej  velik  poudarek  na 
stopnji analiziranja ter stopnji načrtovanja (prikazu izvedbenega načrta). Stopnje nadrobnega 
načrtovanja,  udejanjanja in nadzorovanja tvorijo sprotni obvladovalni  (ali  ravnalni)  proces 
(managerial process), o katerem je bilo napisanih že mnogo knjig, zato se v tej nalogi ne 
bomo pretirano ukvarjali z njimi. Kljub vsemu pa jih bomo okvirno orisali s primeri že v 
stopnji analize.

5.2 MODEL

Okrent in Vokurka (2004; 641) menita, da je potrebno pri uvajanju standardnih programskih 
rešitev poznati začetno stanje poslovnih procesov (As-Is), končno stanje poslovnih procesov 
(To-Be) ter dejavnosti, ki nas pripeljejo iz začetnega v končno stanje (Bridging the Chasm). 
Vendar  ju  Shields  (2001;  20)  dopolnjuje,  saj  meni,  da  moramo  pri  uvajanju  standardnih 
programskih  rešitev  upoštevati  poleg  sprememb  na  področju  poslovnih  procesov  tudi 
spremembe  na  področju  informacijske  tehnologije  in  zaposlencev.  Analizo  začetnega  in 
želenega  stanja  sta  uporabila  tudi  Popovič  in  Hauc  (2007;  209)  pri  uvajanju  celovite 
programske rešitve v javnem podjetju Snaga, d.o.o.

Seveda si tako uvajalci kot tudi ravnatelji prizadevajo za to, da bi vse omenjene spremembe 
predvideli  in  načrtovali  ter  tako  nanje  pripravili  tudi  druge  zaposlence.  To  pa  ni  vedno 
mogoče. Ko uvajalci in ravnatelji poskušajo izluščiti spremembe s primerjavo začetnega in 
končnega stanja, se namreč lahko uštejejo:

- pri analizi začetnega stanja,
- pri snovanju želenega stanja in
- pri primerjavi začetnega s končnim stanjem ter snovanju potrebnih sprememb.

Najlažje  je  predvideti  spremembe  na  področju  informacijskih  tehnologij.  Te  so  praktično 
podane  že  z  nakupom  standardne  programske  rešitve.  Natančno  se  namreč  ve,  katero 
programsko rešitev uporablja podjetje pred in katero bo uporabljalo po uvedbi. Nekoliko težje 
je predvideti spremembe na področju poslovnih procesov, saj je treba najprej narediti analizo 
trenutnih poslovnih procesov in to primerjati  s predvidenimi poslovnimi procesi,  ki jih bo 
podpirala  kupljena  standardna  programska  rešitev.  Ta  primerjava  je  namreč  podlaga  za 
odločitve  podjetja,  ali  naj  kupljeno  standardno  programsko  rešitev  prilagodi  svojim 
poslovnim procesom ali naj stori raje obratno (to vprašanje obravnava točka 2.3.2). Bolj ko je 
poslovna  rešitev  prilagojena  poslovanju  podjetja,  manj  sprememb  poslovnih  procesov  je 
potrebnih.
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Ridgman  (v  Okrent  in  Vokurka,  2004;  641)  ima  recept  za  »dobro«  analizo  obstoječih 
poslovnih  procesov:  »Naročite  vsem  ključnim  zaposlencem,  da  prinesejo  listine  in  slike 
obrazcev programskih rešitev, ki jih uporabljajo. Potem jih zaprite v veliko sobo, ki ima stene 
polepljene s papirji ter jim naročite, naj po zidovih narišejo za vsak poslovni proces diagram 
poteka, ki bo vključeval vse listine, ki jih imajo s seboj.« Podobno ima tudi Zhang (v Okrent 
in Vokurka 2004; 642) recept za načrtovanje končnih procesov: »Najprej določite vse ključne 
procese za opravljanje poslovanja. Potem si predstavljajte, da ste vsemogočni in jih začnite 
spreminjati.  Pri tem upoštevajte strategijo podjetja in želje strank. Vendar lahko o takšnih 
idealnih procesih samo sanjate, saj jih v resničnem življenju ne boste mogli  nikoli doseči. 
Lahko pa jih naredite bolj realne na tri načine: lahko jih spremenite na podlagi sedanjih in 
prihodnjih  omejitev,  lahko  pokličete  ponudnike  standardnih  programskih  rešitev,  jim 
pokažete idealne procese in jih vprašate, če jih lahko njihove programske rešitev podprejo ali 
pa iz idealnih procesov preprosto izločite vse aktivnosti,  ki ne prinašajo dodane vrednosti, 
oziroma stranke niso pripravljene zanje plačati.« 

Najtežje pa je predvideti spremembe na področju zaposlencev. Nihče namreč ne ve, kako se 
bodo zaposlenci  odzvali  na  spremembe.  Kljub  temu,  da  ravnatelji  na  podlagi  primerjave 
začetnega  poslovnega  procesa s  standardno programsko rešitvijo  do neke mere  predvidijo 
zamisel  o  želenem  poslovnem  procesu  in  tako  dobijo  podlago  za  načrtovanje  delovnih 
programov,  nikoli  ne  morejo  natančno  vedeti,  kateri  zaposlenci  bodo načrtovane  delovne 
programe tudi opravljali. Marsikateremu zaposlencu namreč spremembe delovnih programov 
ne bodo pogodu. Če zaposlenci novim delovnim nalogam niso kos oziroma niso primerno 
nagrajeni, ker po uvedbi opravljajo zahtevnejše naloge,  se bodo spremembam postavili  po 
robu. Pri tem pa velja opozoriti, da merjenje zahtevnosti delovnih nalog ni vedno mogoče in v 
določenih primerih meritev tako postane kar pristranska ocena nadrejenih. Po drugi strani pa 
zahtevnost svojih delovnih nalog ocenjujejo tudi zaposlenci, ki jih opravljajo. Njim se bodo 
zaradi  nove  programske  rešitve  in  s  tem povezane  priučitve  skoraj  zagotovo  zdele  nove 
delovne naloge zahtevnejše. Tako lahko kljub prepričanju ravnatelja, da bo delovni program 
A najprimernejši za osebo B (saj so po mnenju ravnatelja nove naloge enako zahtevne kot 
pred uvedbo), pride do neprijetnosti, saj ga bo oseba B zaradi prenizke nagrade (in po njenem 
mnenju preveč zahtevnih delovnih nalog) zavrnila.

Zaradi preglednosti  bomo analizo razkorakov med začetnimi in končnimi stanji razdelili  v 
naslednja področja:

- področje  podjetja  in  organizacija;  to  področje  sovpada  s  Shieldsovimi  (2001;  20) 
spremembami na področju ljudi in jih razširja na raven celotne organizacije podjetja. 
Najverjetneje je Shields kot uvajalec spremembe na področju podjetja in organizacije 
poenostavljeno razumel zgolj kot spremembe na področju delovanja zaposlencev in jih 
zato tudi tako imenoval;

- področje  poslovnih  procesov;  tudi  ta  del  sovpada  s  Shieldsovimi  (2001;  20) 
spremembami na področju poslovnih procesov;

- področje informacijskih sistemov; Shields (2001; 20) meni, da gre pri uvajanju tudi za 
spremembe na področju informacijske tehnologije. Slednje bom v nalogi razdelil na 
področje  sprememb  programskih  rešitev,  področje  podatkov  in  strojne  opreme. 
Informacijski sistemi ne more delovati brez ustreznih podatkov (oziroma informacij). 
Ti odražajo sliko podjetja v določenem času in morajo biti zato prenešeni v celoti ter v 
obliki, ki ustreza novim informacijskim sistemom. Zamenjava informacijskih sistemov 
ponavadi pomeni tudi menjavo strojne opreme, saj so običajno novejši informacijski 
sistemi zmogljivejši od starejših. 

Vse skupaj lahko povzamemo in prikažemo na sliki 13. 
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Slika 13: Razčlenitev stanja (začetnega ali končnega) na posamezna področja

Višje, kot je področje, bolj splošno je opredeljeno želeno stanje, kar pomeni, da je možnih več 
poti, po katerih ga lahko dosežemo. Nižje, kot je področje, bolj nadrobno so določena želena 
stanja in manj je možnosti za izbiro poti. Pri višjih področjih so zato podane predvsem pobude 
in  priporočila  uvajanja,  ki  jih  narekujejo  strategija  podjetja  ter  vrhovno  in  srednje 
ravnateljstvo. Slednji si sicer zamislijo neka želena stanja in izberejo eno izmed možnih poti 
do njih, vendar morajo svojo pot neprestano popravljati in prilagajati, saj lahko udejanjene 
spremembe  na  nižjih  ravneh  prožijo  nepredvidene  odzive  zaposlencev.  To  zahteva 
organizacijska,  psihološka in sposobnost sočustvovanja, ali kot bi rekel Duck (v Mihelčič, 
1993; 345): »Gre za poskus lovljenja ravnotežja v gibanju«. 

Bolj  ko  se  spuščamo  po  področjih  navzdol,  vedno  manj  popravljanja  in  prilagajanja  je 
potrebno, saj je pot vedno bolj začrtana. Zaradi tega sta za uveljavitev sprememb na nižjih 
področjih pomembnejša strokovnost in podrobno poznavanje uvajane programske rešitve kot 
pa  psihološke  in  organizacijske  veščine.  Posledično  to  pomeni,  da  so  za  uveljavljanje 
sprememb na višjih področjih primernejši ravnatelji (financ, proizvodnje, trženja..), na nižjih 
pa uvajalci, ki so ponavadi informatiki, analitiki ali programerji (slika 13). 

Kljub  priporočilu,  da  se  uveljavljanje  sprememb  po  področjih  razdeli  med  ravnatelje  in 
uvajalce (slika 13), stroge delitve v resnici ni. Pristojnosti obojih se namreč tekom uvajanja 
spreminjajo oziroma premikajo navzgor in navzdol po področjih in se združijo na področju 
poslovnih procesov. Ta pa je cilj,  ki ga po eni strani skušajo ravnatelji  čim bolj  smotrno 
udejaniti z organizacijskimi procesi, po drugi strani pa uvajalci z novo programsko rešitvijo. 
Se pravi, da je vsebina želenih poslovnih procesov opredeljena s sodelovanjem ravnateljev in 
uvajalcev. Nazorno je to prikazano na sliki 14. 
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Nadrobnost  poznavanja  področij  pri  ravnateljih 
pada  od  zgoraj  navzdol.  Ravnatelji  zelo  dobro 
poznajo  podjetje,  njegovo  organizacijo  in 
poslovne procese ter imajo jasno videnje, kakšna 
naj  bosta  podjetje  in  njegova  organizacija  čez 
nekaj  časa.  Vendar  jim zaradi  zgolj  osnovnega 
poznavanja informacijskih sistemov, podatkov in 
strojne  opreme  tega  videnja  ne  uspe  udejaniti 
brez  uvajalcev.  Uvajalci  namreč  s  pomočjo 
analize  razberejo  potrebne  spremembe  na 
področju  informacijskih  sistemov,  podatkov  in 
strojne  opreme,  ki  bodo  uresničile  želje 
ravnateljev na višjih področjih. Pri tem so stičišče 
obojih ravno načrtovani (želeni) poslovni procesi. 
Ravnatelji  imajo  namreč  videnje  želenih 
poslovnih  procesov,  ki  jim  bodo  pomagali 
uresničiti  zastavljene  cilje.  Prav  tako  lahko  na 
podlagi primerjave trenutnih in želenih poslovnih 
procesov načrtujejo organizacijske spremembe, ki 
bodo potrebne, da bodo trenutni poslovni procesi

TRENUTNI POSLOVNI PROCESI

ŽELEN POSLOVNI PROCESI

POSLOVNI PROCESI PODPRT Z 
UVAJANO STANDARDNO 

PROGRAMSKO REŠITVIJO

UVAJANA STANDARDNA 
PROGRAMSKA REŠITEV

ORGANIZACIJA

 Slika  14:  Želeni  poslovni  proces  kot  cilj  
prizadevanja ravnateljev in uvajalcev

spremenjeni  v  želene.  Podobno  lahko  uvajalci  primerjajo  zaželene  poslovne  procese  s 
poslovnimi procesi, ki jih bo podpirala nova programska rešitev, in tako načrtujejo potrebne 
prilagoditve  uvajane  programske  rešitve.  Ključno  je,  da  je  videnje  vsebine  zaželenih 
poslovnih procesov jasno in enako za ravnatelje in za uvajalce ter da so oboji seznanjeni s 
(potrebnimi) spremembami, ki bodo zagotovile želeno stanje. 

Podobo opredeljuje posamezna področja tudi Al-Mashari (v Kovačič in Štemberger- Indihar, 
2007; 195), ki  meni,  da je treba imeti  poleg omenjenih področij  tudi  področje ravnanja s 
spremembami in področje ravnanja s projektom uvajanja. Vendar moramo biti pazljivi, saj to 
v resnici nista področji. Ravnanje s spremembami je tako ali tako del področja organizacije, 
medtem  ko  se  ravnanje  s  projektom  uvajanja  nanaša  na  vsa  področja.  Za  vsako  izmed 
področij namreč analiziramo, načrtujemo, udejanjamo in kontroliramo spremembe, s katerimi 
preidemo iz začetnega v želeno stanje. Več v poglavju 6.

V nadaljevanju bom skušal opisati analizo vseh omenjenih področij v primeru uvajanja FRN 
v slovenskem podjetju. Torej: kaj je bilo na začetku, kaj smo si želeli na koncu in kaj je bilo 
potrebno  storiti,  da  smo  zaželeno  uresničili.  Pri  tem  tvorijo  višja-ravnateljska  področja 
predvsem ozadje zgodbe, okoliščine, v katerih se je FRN uvajala v podjetju…

5.3 PODJETJE IN ORGANIZACIJA

Slovensko podjetje, v katerem smo uvajali standardno programsko rešitev FRN, se ukvarja z 
dostavo pošiljk od vrat do vrat (I/64.120 – šifra dejavnosti pri gospodarski zbornici Slovenije 
- http://www.gzs.si/slo/) za pravne osebe (B2B - business to business). Svojim strankam nudi 
storitve, ki se razlikujejo glede na dejavnike, kot so:

- način prevoza:
- cestni (najpočasnejši, a tudi najcenejši),
- ladijski ali
- letalski (najhitrejši, a tudi najdražji);

- izvor in oddajo pošiljke:
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- domača (ceneje - samo znotraj ene države) ali
- mednarodna (dražje - izvor ali oddaja v drugi državi);

- vsebino pošiljke:
- listine (dražje) ali
- paketi (ceneje);

- vrsto pošiljke:
- navadna (cenejša) ali
- kupninska (dražja - prejemnik ob prevzemu poravna vrednost, ki jo določi 

pošiljatelj);
- hitrost dostave (hitreje je dražje):

- do 10:00 ure naslednjega dne,
- do 12:00 ure naslednjega dne,
- v roku dveh dni...

Pri tem je vrednost dostave pošiljke obračunana glede na prostornino pošiljke. To pomeni, da 
so pošiljke, ki tehtajo zelo malo in zavzemajo veliko prostornino, obračunane po višji teži, kot 
jo imajo v resnici.

Kot zanimivost omenimo, da je za slovensko podjetje, ki se ukvarjajo z dostavo pošiljk, eno 
izmed  pomembnih  strateških  vprašanj  določitev  najugodnejšega  razmerja  med  pošiljkami 
znotraj države in meddržavnimi pošiljkami. Človek bi menil, da se bodo hčerinska podjetja 
zaradi  do  10  krat  višje  cene  meddržavnih  pošiljk  raje  osredotočile  predvsem na  prodajo 
slednjih,  domače  pa  zanemarile.  A  vendar  so  tudi  manj  donosne  domače  pošiljke  zelo 
pomembne,  in  sicer  predvsem zaradi  količinsko večjega  trga.  Večina  manjših  in  srednjih 
podjetij tako deluje predvsem na domačih trgih (znotraj določene države) in zgolj izjemoma 
meddržavno. Velika tuja globalna podjetja pa zaradi smotrnosti raje organizirajo lastni prevoz 
svojih poslovnih učinkov. Zato je trg mednarodnih pošiljk količinsko okrnjen, sestavljen zgolj 
iz  nujnih primerov  hitrih  dostav,  ki  so posledično obračunane  dražje.  Seveda pa matično 
podjetje pričakuje, da bo zaradi smernic svetovnega povezovanja število mednarodnih pošiljk 
naraslo. 

Manjši  trg  meddržavnih  pošiljk  pa pomeni,  da  hčerinska podjetja,  katerih  prodaja  temelji 
izključno na meddržavnih pošiljkah, dnevno prevzemajo manjše količine pošiljk in imajo zato 
manjše število kurirjev. Zaradi tega je okoliš, kjer posamezni  kurirji pobirajo in predajajo 
pošiljke,  večje,  kar  podaljša  čas  prevzema  nenačrtovanih  pošiljk.  Če  je  namreč  kurir  na 
skrajno severozahodnem delu svojega okoliša in dobi navodilo, da mora pobrati pošiljko na 
skrajno  jugovzhodnem delu,  bo  zaradi  velike  razdalje  potreboval  več  časa,  da  prispe  do 
stranke. To pa pomeni, da bo stranka nezadovoljna, saj se ji bo podaljšal delovni čas. Večina 
predaj se namreč zgodi med 15:00 in 16:00, ko v združbah končujejo z delom, kar pomeni, da 
bo moral naročnik prevoza,  v tem primeru zaposlenec,  čakati  na kurirja.  Tako, bo npr.,  v 
nekem podjetju Jože ob 15:30 naročil  prevzem pošiljke,  a ga bo kurir  obvestil,  da zaradi 
oddaljenosti  ne bo mogel  prevzeti  njegove pošiljke pred 16:30, kar bo podaljšalo Jožetov 
delovni časa za 30 minut. Ker je to za Jožeta nesprejemljivo, bo naslednjič raje naročil prevoz 
pri drugem podjetju za dostavo pošiljk.

V številnih hčerinskih podjetjih se temu želijo izogniti, tako da s povečanjem števila kurirjev 
zmanjšajo velikost okolišev, ki jih ti pokrivajo. Vendar to po drugi strani pomeni, da imajo 
zaradi  tega  preveč  kurirjev  za  tako  majhno  količino  pošiljk.  Nastalo  količinsko  vrzel  v 
hčerinskih podjetjih zapolnijo z manj donosnimi domačim pošiljkami. Po drugi strani pa v 
hčerinskih podjetjih z vstopom na trg domačih pošiljk navežejo stike z novimi strankami in na 
ta način tržijo tudi dostavo meddržavnih pošiljk. Pri tem pa morajo paziti, da število domačih 
pošiljk ne naraste preveč, saj bodo zaradi nižjih prihodkov poslovali z izgubo. Najti najboljše 
razmerje  med domačimi  in tujimi  pošiljkami,  zadovoljiti  stranke z nizkimi časi  prevzema 
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pošiljk, izrabiti zmogljivost vseh kurirjev in na koncu leta ustvariti pozitiven poslovni izid, ki 
bo  zadovoljil  lastnike,  je  samo  nekaj  izmed  izzivov,  s  katerimi  se  soočajo  v  hčerinskih 
podjetjih pri svojem poslovanju. 

Preden se podrobneje posvetimo razmeram v slovenskem podjetju, si moramo ogledati tudi 
matično podjetje, ki je še posebej ponosno na svoje prometno omrežje. Tega tvori okoli 250 
hčerinskih podjetij s 23.400 vozili (med temi je 44 letal) in 1.200 skladišči v več kot 250 
državah  celega  sveta.  Matično  podjetje  lahko  tako  s  hčerinskimi  podjetji  dostavi  tudi  4 
milijone  paketov  na teden,  s  čimer  ima  izrazito  prednost  pred  tekmeci,  saj  lahko ceneje, 
predvsem pa hitreje opravlja storitve. Naj navedem kot primer, da je stala dostava pošiljke s 
težo 10 kg (prostorninske teže) iz Slovenije v Španijo na dan 2. 11. 2007 okoli 98 EUR. Pri 
tem bi enaka dostava drugega najboljšega ponudnika trajala dva dni več in bi bila za okoli 10 
EUR dražja. Zaradi toliko hitrejše in cenejše dostave se v določenih primerih celo tekmeci 
odločijo za uporabo cestnega omrežja  matičnega podjetja,  obravnavanega v tej  nalogi.  Še 
zlasti to velja za odročne predele, ki jih sami ne pokrivajo s svojim prometnim omrežjem.

Matično podjetje zato vlaga ogromna sredstva v vzdrževanje, dograjevanje in širjenje svojega 
prometnega  omrežja.  Pred  leti  je  tako  pričelo  »graditi«  cestno omrežje  v  Aziji,  ki  naj  bi 
omogočilo  dolgoročno strateško usmeritev  podjetja  in  sicer  cestno  medcelinsko povezavo 
med Evropo in Azijo. Trenutno je sicer samo 5% vseh pošiljk (količinsko gledano), ki jih 
dostavi  matično podjetje,  medcelinskih,  a se pričakuje,  da bo zaradi svetovnih smernic  to 
število  v  prihodnje  močno  poraslo.  Omenjeni  strategiji  je  prilagojeno  tudi  navpično 
porazdeljevanje  delovnih nalog,  pri  katerem gre za delitev  hčerinskih podjetij  po celinah, 
območjih celin in državah (slika 15). Slovensko podjetje je pri tem uvrščanju v srednji in 
vzhodni Evropi, natančneje med podjetji, ki se še priključujejo.

MATIČNO 
PODJETJE

AVSTRALSKA 
PODJETJA

EVROPSKA 
PODJETJA

FRANCOSKO 
PODJETJE

ANGLEŠKO 
PODJETJE

OSTALA OSREDNJE IN 
VZHODNOEVROPSKA 

PODJETJA

JUŽNOAMERIŠKA 
PODJETJA

AFRIŠKA 
PODJETJA

AZIJSKA 
PODJETJA

SEVERNOAMERIŠKA 
PODJETJA

….

ROMUNSKO 
PODJETJE

UKRAJINSKO 
PODJETJE

PODJETJA , KI SE ŠE 
PRIKLJUČUJEJO

….

SLOVENSKO 
PODJETJE

Slika 15: Navpična delitev delovnih nalog za hčerinska podjetja

Vendar  je  po  drugi  strani  takšno  navpično  porazdeljevanje  nalog  zaradi  velikega  števila 
področij zelo počasno in okorno. Že potrjevanje in sprejemanje preprostih odločitev traja zelo 
dolgo, saj morajo biti z odločitvijo seznanjene vse ravni odločanja. Prav tako pa je po drugi 
strani potrebno ogromno truda in sredstev za vzdrževanje poenotene organizacije posameznih 
hčerinskih podjetij kot tudi za usklajevanje delovanja vseh hčerinskih podjetij hkrati, ki naj 
zagotovi enotno uresničevanje ciljev matičnega podjetja. Slednje udejanja svojo kontrolo nad 
posameznimi hčerinskimi podjetji s posebnimi predpisi in pravili na področju organizacije, 
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poslovnih  procesov in  informacijskih  sistemov.  Ker  je  zadostna  kontrola  mogoča  samo z 
dovolj velikim številom pravil ter predpisov in ker ti veljajo za vse zaposlence v podjetju, 
dobijo  slednji  občutek,  da  so  le  del  ogromnega  kolesja  birokracije.  Tega  se  zaveda  tudi 
ravnateljstvo  matičnega  podjetja,  ki  svoje  »birokrate«  samo  nemočno  opazuje  pri  delu. 
Spreminjanje organizacije tako zelo velikega svetovnega matičnega podjetja je namreč zelo 
tvegano in le mnogi imajo dovolj poguma in časa za takšen izziv. 

Delovne naloge  pa se  združujejo tudi  vzporedno v naslednje  poslovne in  druge funkcije: 
tehnično,  nabavo,  kadrovsko,  prodajno,  finančno  in  informacijsko  funkcijo  ter  funkcijo 
opravljanja storitev (slika 16). 

FUNKCIJSKA 
DELITEV

NABAVNA 
FUNKCIJA

FINANČNA 
FUNKCIJA

FUNKCIJA OPRAVLJANJA 
STORITEV

KADROVSKA 
FUNKCIJA

PRODAJNA 
FUNKCIJA

INFORMACIJSKA 
FUNKCIJA

Slika 16: Funkcije slovenskega podjetja oziroma matičnega podjetja

Posebno pozornost  izmed  vseh funkcij  si  zasluži  informacijska  funkcija,  ki  opravlja  tako 
delovne  naloge  tehnične  funkcije,  saj  se  ukvarja  s  preskrbo,  pripravo,  vzdrževanjem  in 
varstvom  informacijskih  delovnih  sredstev  (čitalniki  kod,  telefonske  naprave,  strežniki, 
računalniki...) kot tudi naloge vzdrževanja in posodabljanja standardnih programskih rešitev 
kot osnovnih sredstev. Tako zasnovana informacijska funkcija je za vsako hčerinsko podjetje 
- pa tudi za matično podjetje - izrednega pomena. Poslovni proces, podprt  s standardnimi 
programskimi  rešitvami,  namreč  omogoča  matičnemu  podjetju  spremljavo  pošiljk  od 
naročila, prevzema, potovanja po omrežju skladišč do dostave in kasneje prihodka. V tako 
zasnovanem  poslovnem  procesu  zagotavlja  informacijska  funkcija  beleženje  spremljave 
potovanja  pošiljk  skozi  prodajno  in  finančno  funkcijo  ter  funkcijo  opravljanja  storitev. 
Spremljanje  potovanja  pošiljke  pa je  pomembno tudi  za  stranke,  ki  jih  zanima  potovanje 
pošiljk od oddaje do prevzema skozi omrežje skladišč. Kar 60.000 jih namreč dnevno obišče 
spletno stran matičnega podjetja v želji, da bi izvedele, kje se nahajajo njihove pošiljke. 

Poleg omenjenega pa se informacijska funkcija matičnega podjetja trenutno ukvarja s tremi 
projekti večjega obsega in zahtevnosti:

- s  poenoteno  uporabo  standardnih  programskih  rešitev;  kljub  temu,  da  matično 
podjetje  uporablja  že  uveljavljene  standardne  programske  rešitve,  so  v  nekaterih 
hčerinskih podjetjih kljub temu raje uporabljali izvirno razvite programske rešitve. To 
se je izkazalo za nesmotrno, saj so stroški vzdrževanja izvirno razvitih programskih 
rešitev  preveliki.  Zaradi  tega  se  je  matično  podjetje  odločilo,  da  morajo  v  vseh 
hčerinskih  podjetjih  uporabljati  standardne  programske  rešitve.  Poleg  standardne 
programske rešitve FRN tako uporabljajo še:

- sistem, imenovan QUANTUM, za spremljanje pošiljk, 
- STARS za spremljanje strank (CRM - customer relationship management),
- sistem za spremljavo stroškov dostave in pobiranja pošiljk (PUDCM – pick up 

and delivery cost module) (in še bi lahko naštevali)...
- s posodobitvijo in nadgradnjo trenutno uveljavljenih standardnih programskih rešitev; 

matično  podjetje  je  pred  petimi  leti  pričelo  s  projektom  prenovitve  poslovnih 
procesov.  Po  analizi  obstoječih  poslovnih  procesov  je  pričelo  načrtovati  novi 
informacijski  sistem,  s katerimi bodo podprti  novi,  bolj  smotrni,  poslovni procesi. 
Novi informacijski sistem predstavljajo posodobljene že uveljavljene in nekaj novih 
standardnih programskih rešitev (common systems); 

- s preizkušanjem sledenja pošiljk na podlagi radijskih valov (RFID - radio frequency  
identification);  Preden  prične  matično  podjetje  uporabljati  novo  informacijsko 
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tehnologijo, to vedno tudi najprej preizkusi. Na ta način malo počaka, da ta postane 
zanesljiva, uveljavljena in cenejša, kot če bi jo pričelo uporabljati že takoj na začetku. 
Sicer  se  matično  podjetje  zaradi  tega  odpove  določenim koristim,  vendar,  kot  že 
rečeno,  je  prednostna  strateška  usmeritev  matičnega  podjetja  gradnja  medcelinske 
cestne povezave med Evropo in Azijo. 

Matično podjetje pa ima tudi projektno skupino; sestavljajo jo ravnatelj proizvodnje, financ- 
računovodstva  ter  informatike,  ki  so  odgovorni  za  analizo,  nakup in  pripravo kupljenega 
podjetja  za  priključitev  k hčerinskemu podjetju.  Ta  skupina  tudi  neprestano spremlja  vsa 
podjetja, ki se ukvarjajo z dostavo pošiljk in je tako na preži za morebitnimi prevzemnimi 
tarčami.  Ko ravnatelji  najdejo v neki tuji  državi podjetje, primerno za prevzem, ga preko 
hčerinskega podjetja, pooblastijo kot svojega zastopnika za dostavo mednarodnih pošiljk. Če 
je to sodelovanje uspešno, prične finančni ravnatelj vrednotiti tarčo in se pogajati z lastnikom 
o morebitnem prevzemu. Po uspešnem dogovoru glede cene se lastniku preko hčerinskega 
podjetja  izplača  denar  in  prične  se  postopek  priključevanja  prevzete  tarče  hčerinskemu 
podjetju. 

Ravnatelji  projektov  se  zatem  lotijo  prilagajanja  poslovanja  prevzetega  in  hčerinskega 
podjetja poslovanju matičnega podjetja in sicer po poslovnih funkcijah. To pomeni, da morajo 
najprej vzpostaviti ustrezno organizacijo, ki bo v skladu z načeli, pravili in predpisi matičnega 
podjetja. Najpogosteje to pomeni spremembe oddelkov, uvedbo novih delovnih programov, 
zaposlitev strokovno bolj usposobljenih ljudi, spreminjanje poslovnih procesov in zamenjavo 
informacijskih sistemov. Seveda so vse te spremembe povezane z velikimi stroški, a vendar 
so  uvedeni  informacijski  sistemi  ključni  za  matično  podjetje,  saj  samo  preko  njih  lahko 
nadzira in spremlja poslovanje vseh svojih hčerinskih podjetij. 

Podobna zgodba se je zgodila tudi v Sloveniji, kjer so v matičnem podjetju najprej ustanovili 
svoje hčerinsko podjetje, preko katerega so kupili in pripojili k sebi kar dve slovenski podjetji. 
Postopek pripojitve je zelo zapleten proces, ki mora biti izvršen v skladu z veljavno slovensko 
zakonodajo (zakon o gospodarskih družbah - ZGD). Kljub izplačilu lastnikom pripojitev ni 
mogoča,  vse  dokler  ni  tudi  uradno  vpisana  na  sodišču.  Do  takrat  sta  prevzemno  in 
pripojitveno  podjetje  samostojni  pravni  osebi,  ki  morata  vsako  zase  spremljati  svoje 
poslovanje. Šele ko je predlog o vpisu pripojitve sprejet in vpisan tudi na sodišču, se lahko 
prevzemno  podjetje  vpiše  v  register  kot  pravni  naslednik  pripojenega  podjetja  in  tako 
prevzame vse terjatve in obveznosti iz njegovega naslova. Takrat se tudi pripojeno podjetje 
izbriše iz registra in tako dokončno preneha samostojno poslovati. Prevzemnemu podjetju po 
sodnem  vpisu  pripojitve  sodišče  naloži  rok  za  izdelavo  zaključnih  poročil  za  pripojeno 
podjetje, ki so sestavni del predloga za pripojitev (ZGD 590. člen, 8. točka). V slovenskem 
podjetju smo zbirali vse potrebne priloge za predlog pripojitve obeh podjetij célo leto 2006, 
predlog o pripojitvi  pa je bil uradno vpisan na sodišču novembra 2006. Takrat je sodišče 
določilo 30-dnevni rok za pripravo finančnih poročil za obe pripojeni podjetji.

Poleg vpisa predloga  pripojitve  na sodišču pa smo si  v  slovenskem podjetju  v  letu  2006 
prizadevali tudi za organizacijsko združitev obeh kupljenih podjetij, ki so jo skušali udejaniti 
predstavniki  projektne  skupine  matičnega  podjetja  ter  bivši  lastnik  enega  od  pripojenih 
podjetij.  Njemu je matično podjetje  ponudilo  položaj  vrhovnega ravnatelja,  saj  je namreč 
poznal vse zaposlence in razmere v podjetju, ki ga je prodal. Poleg ravnateljevanja je bivši 
lastnik  projektni  skupini  tudi  pomagal  uveljaviti  standarde,  načela,  postopke,  pravila, 
poslovne procese in standardne programske rešitve matičnega podjetja. Na žalost  pa se je 
zataknilo  že  na  samem začetku,  takoj  po  nakupu obeh podjetij.  Nihče  namreč  ni  vprašal 
zaposlencev, ali želijo biti prodani skupaj s podjetjema. Prav tako tudi nihče ni zaposlencem 
pravočasno, natančno in jasno obrazložil, kaj se bo zgodilo z obema podjetjema po nakupu in 
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kako bodo te  spremembe  vplivale  na opravljanje  njihovih  delovnih  nalog.  To je  sprožilo 
številna ugibanja in govorice. Nekatere zaposlence je postalo strah, da bodo premeščeni na 
druge (nižje) položaje ali da bodo celo odpuščeni. Projektna skupina je namreč načrtovala 
spremembe  poslovnih  procesov,  zaradi  česar  je  zaposlila  številne  nove  ljudi  na  novo 
ustvarjene delovne programe. Ti novi zaposlenci tako pravzaprav niso počeli ničesar drugega, 
kot  da so se pripravljali  na spremembe poslovnih procesov in uvedbo novih programskih 
rešitev. Obstoječi zaposlenci iz obeh podjetij pa so bili dobesedno »vrženi« v skupne prostore, 
kjer  so  skušali  po  svojih  najboljših  močeh  opravljati  delovne  naloge  takrat  še  veljavnih 
poslovnih procesov. Projektna skupina je nato nove zaposlence poučila o novih poslovnih 
procesih  in  z  njihovo  pomočjo  pričela  spreminjati  obstoječe  poslovne  procese.  Novi 
zaposlenci tako niso vedeli ničesar o že veljavnih poslovnih procesih, a so jih kljub temu 
spreminjali, zaradi česar je nastala splošna zmeda. Vsaka sprememba je namreč vplivala na 
celoten proces in je tako pogosto otežila ali pa celo uničila delo obstoječih zaposlencev. Ti so 
mislili, da jim novi zaposlenci z nespametnim spreminjanjem poslovnih procesov nagajajo. 
Pojasnjevanje  prihodnjih  sprememb  so  obstoječi  zaposlenci  razumeli  zgolj  kot  »soljenje 
pameti«,  saj  novi zaposlenci  niso imeli  pojma,  kaj  se v podjetju pravzaprav dogaja.  Novi 
zaposlenci pa so bili prepričani, da se obstoječi zaposlenci zgolj upirajo spremembam, zaradi 
česar  so  jih  pogosto  zatožili  novemu  lastniku.  To  vsekakor  ni  bilo  prav  obstoječim 
zaposlencem, saj so samo opravljali svoje delo. Poleg tega pa so obstoječi zaposlenci živeli 
tudi v nenehnem strahu. Bivši lastnik jih je namreč pred pripojitvijo prepričal,  da podjetje 
posluje komajda pozitivno in da zato zgolj po zaslugi njegove iznajdljivosti dobijo mesečno 
plačo.  Ko  so  po  nakupu  v  obeh  podjetjih  podvojili  število  zaposlencev  in  niso  povečali 
prihodkov iz prodaje, so mnogi mislili,  da je samo še vprašanje časa, kdaj bo novi lastnik 
potegnil črto in odpustil vse nepotrebne zaposlence. 

Bivšemu  lastniku  pa  novo  nastale  ponakupne  razmere  in  pravila  igre,  ki  jih  je  določalo 
matično podjetje preko hčerinskega podjetja, niso bile všeč. Poleg tega tudi novemu lastniku 
in projektni skupini ni bilo všeč avtokratsko ravnateljevanje bivšega lastnika, ki je temeljilo 
predvsem na »trdi  roki«.  Takšen slog ravnateljevanja  je bil  sicer zelo uspešen,  ko je bilo 
njegovo podjetje še manjše in je lahko »držal vse niti« v svojih rokah. Ko pa se je število 
zaposlencev v kupljenih podjetjih pričelo povečevati in se je po pripojitvi skorajda podvojilo, 
je bila neprimernost njegovega sloga ravnateljevanja več kot očitna. Prišlo je do spora med 
bivšim lastnikom in novimi lastniki, zaradi česar je bivši lastnik zapustil slovensko podjetje in 
z denarjem, pridobljenim od prodaje svojega podjetja, ustanovil kot tekmeca novo podjetje, 
kamor je povabil tudi številne druge zaposlence. Ti so bili že tako ali tako nezadovoljni z 
razmerami v slovenskem podjetju, zato so mu z veseljem sledili. To pa je bilo pravo olajšanje, 
saj so sedaj novi zaposlenci skupaj s projektno skupino končno lahko pričeli uveljavljati vse 
odložene nujne spremembe. Po drugi strani pa je slovensko podjetje zaradi odhoda vrhovnega 
ravnatelja zapadlo v neko vrsto brezvladja in matično podjetje je zato hitro našlo drugega. Ko 
je ta pričel z ravnateljevanjem, je bil prepričan, da bivši lastnik preko nekaterih zaposlencev 
še  vedno lahko škoduje slovenskemu podjetju,  zato  je  pričel  deliti  zaposlence na naše in 
njegove.  Po  nekaj  zbranih  dokazih,  ki  so  bremenili  nekatere  zaposlence,  so  se  pričele 
»čistke«,  ki  so sprožile številne odhode zaposlencev.  Takrat je slovensko podjetje ter  obe 
kupljeni podjetji zapustilo kar 30 % vseh zaposlencev in kadrovska služba je potrebovala tri 
mesece, da jih je v celoti nadomestila. S tem se je dokončno utrdil položaj novega vrhovnega 
ravnatelja.

Dogodki  v  slovenskem  podjetju  so  prizadeli  tudi  zaposlence  v  finančno-računovodski 
funkciji,  kjer  je  potekalo  uvajanje  FRN.  Tako  je  npr.  moja  tedaj  nadrejena  ravnateljica 
finančno-računovodske  funkcije  poleg  dnevnega  ravnateljevanja  in  prilagajanja  poslovnih 
procesov  matičnemu  podjetju  sodelovala  tudi  pri  projektu  uvajanja  FRN.  Ker  ni  zmogla 
vsega, je projekt uvajanja FRN dodelila meni in to pospremila z besedami: »Nisem te želela 
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potunkati, Miloš, a drugače ne gre.« Seveda sem projekt po dogovoru o povišici z velikim 
veseljem sprejel. Žal pa se je že po dveh mesecih vse skupaj zapletlo, saj je moja nadrejena 
zaradi  preobremenjenosti  zapustila  podjetje.  Sodelovanje  s  finančno-računovodskim 
ravnateljem  je  bilo  zame  namreč  ključno,  saj  kot  uvajalec  nisem  mogel  spreminjati 
organizacije celotne finančno-računovodske funkcije ter njenih poslovnih procesov. Oboje je 
bilo nujno za uspešno uvedbo FRN. K sreči sta mi pri tem pomagala finančno-računovodski 
ravnatelj projektov in usmerjevalna skupina matičnega podjetja. A je bila tudi ta pomoč zelo 
dvorezna. Kot že rečeno, je usmerjevalna skupina uvajala FRN v več državah in Slovenija je 
bila samo ena izmed njih. To je pomenilo nekako takole: »Dokler ne uvedemo FRN, smo ti na 
voljo, potem pa se znajdi, kot veš in znaš«. 

Podobno je bila časovno omejena tudi pomoč ravnatelja financ in računovodstva. Projektna 
skupina, ki je bila odgovorna za preoblikovanje in približevanje kupljenih podjetij matičnemu 
podjetju, je namreč zaradi nepričakovanega odpora bivšega lastnika in odpora zaposlencev 
zelo  zaostajala  za  svojimi  načrti.  Zaradi  tega  jim  je  uspešna  uvedba  FRN  predstavljala 
čudežno rešitev. Ko je namreč slovensko podjetje uvedlo FRN, so morali zaposlenci hočeš 
nočeš  spremeniti  način  izvajanja  finančno-računovodske  funkcije.  S  tem se  je  poslovanje 
finančno-računovodske funkcije dokončno prilagodilo matičnemu podjetju in delo projektne 
skupine je bilo tako končano. Na to je že vnaprej računala projektna skupina in izgovor »to bo 
rešeno,  ko  uvedemo  FRN«,  je  postal  kar  naenkrat  zelo  priljubljen.  Seveda  v  matičnem 
podjetje niso verjeli vsem obljubam in so zato nekaj mesecev pred dokončno uvedbo FRN 
revidirali slovensko podjetje. 

Spisek vseh nepravilnosti, ki so jih odkrili z revidiranjem, je bil zelo dolg. Projektna skupina 
se  je  zagovarjala,  da  je  tako  zaradi  težav  s  prejšnjim  lastnikom  in  množičnih  odhodov 
zaposlencev  ter  da  bo  po  uvedbi  FRN  večina  nepravilnosti  tako  ali  tako  odpravljena. 
Finančno-računovodski ravnatelj  (iz projektne skupine), ki mi je pomagal pri spreminjanju 
poslovnih procesov in uvajanju FRN, se je namreč še kako zavedal, da je zanj uvedba FRN 
ključna, saj bo z njeno uspešno uvedbo s slovenskim podjetjem opravil enkrat za vselej. Temu 
primerno je bila prilagojena tudi njegova pomoč pri projektu uvedbe FRN. Moja opozorila, da 
zaradi omejenih pravic pri dostopu do FRN in novih delovnih programov, ki bodo nastala 
zaradi spremembe procesov, potrebujemo več zaposlencev, so naletela na gluha ušesa, saj se 
je finančno-računovodski ravnatelj projektov dobro zavedal, da so ti problemi vidni šele po 
uvedbi FRN. To pa je zanj pomenilo, da jih bomo morali rešiti v slovenskem podjetju sami. 
Ko je  zaradi  odpora  do  sprememb  še  nekaj  zaposlencev  zapustilo  slovensko podjetje,  so 
postale razmere v finančno-računovodski funkciji zaskrbljujoče. Ne samo, da je bilo ogroženo 
tekoče opravljanje delovnih nalog, tudi projekt uvajanja FRN je bil postavljen pod vprašaj. 
Zaposlenci,  ki  so  ostali,  so  se  namreč  že  morali  učiti  uporabljati  FRN,  a  so  zaradi 
pomanjkanja ljudi opravljali dvakrat več delovnih nalog. Slednje je opazila tudi usmerjevalna 
skupina,  ki  je  na to  opozorila  svoje  nadrejene.  Finančno-računovodski  ravnatelj  projektne 
skupine in kadrovska služba slovenskega podjetja so pričeli mrzlično iskati rešitev. Na žalost 
pa  je  bilo  za  zaposlitev  novih  ljudi  takrat  že  prepozno.  Iskanje,  izbira  in  zaposlitev 
manjkajočih ljudi je namreč vzela dosti več časa, kot ga je bilo na voljo do uvedbe FRN. Tudi 
če bi po srečnem naključju dobili ustrezne ljudi že prej, bi ti potrebovali kar nekaj časa, da bi 
se  seznanili  s  svojimi  delovnimi  nalogami,  poslovnimi  procesi  in  razmerami  v  podjetju. 
Njihovo uvajanje pa bi kvečjemu še poslabšalo razmere v podjetju, saj bi bili zanj zadolženi 
že tako preobremenjeni obstoječi zaposlenci. Zaradi tega je finančno-računovodski ravnatelj 
projektov pričel iskati pomoč pri drugih računovodsko-finančno storitvenih podjetjih.

Vse skupaj lahko povzamemo v dva velika organizacijska problema, ki sta pestila finančno-
računovodski oddelek: pomanjkanje zaposlencev in spreminjanje načina delovanja finančno-
računovodske funkcije zaradi uvajanja FRN. 
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Kot  že  rečeno,  so  številni  zaposlenci  zapustili  slovensko  podjetje  zaradi  zelo  različnih 
razlogov.  Tako  je  finančno-računovodska  ravnateljica  odšla  zaradi  preobremenjenosti. 
Finančnik  v  računovodstvu  je  bil  zamenjan.  Referent  na  oddelku  za  izdajo  računov  – 
meddržavne pošiljke je bil odpuščen. Vodja oddelka za ravnanje s terjatvami je bil nasploh 
nezadovoljen z razmerami in je zato dal odpoved. Kasneje je sicer kot pogodbenik pomagal 
oddelku za ravnanje s terjatvami pri  čiščenju kontnih kartic  in računovodstvu pri  izdelavi 
zaključnih poročil obeh prevzetih podjetij, a je zatem dokončno zapustil slovensko podjetje. 
Referent  iz  oddelka  za  ravnanje  s  terjatvami  je  zapustil  slovensko  podjetje  zaradi 
nepripravljenosti  za  učenje  in  uporabo FRN.  »Vodja  blagajne«  in  blagajniški  referent  sta 
zapustila  slovensko  podjetje  zaradi  nezadovoljstva  z  novim  ravnateljstvom.  Referenta  je 
uspelo kadrovski službi nadomestiti že pred uvedbo FRN. Na prosti delovni program »vodja 
blagajne« pa je napredoval eden izmed preostalih referentov. 

Poleg tega je primanjkovalo zaposlencev tudi zaradi novih delovnih programov, ki so nastali 
zaradi  spreminjanja  poslovnega  procesa.  Tako  sta  v  računovodstvu  manjkala  ravnatelj 
računovodstva in računovodja za knjiženje prejetih računov. Prav tako so v oddelku za izdajo 
računov zaradi površnega prehoda na nov sistem in težav, povezanih s tem, primanjkovali kar 
trije referenti.

Kot uvajalec sem zaradi poznavanja FRN vedel  za nastanek novih delovnih programov v 
računovodstvu in na to takoj opozoril ravnateljstvo, ki pa tega ni upoštevalo. V veliko bolj 
kočljivem položaju sem se znašel, ko so se pričele širiti govorice, da bodo slovensko podjetje 
zapustili tudi drugi zaposlenci. Še posebej zato, ker sem moral skupaj z ravnateljem financ in 
računovodstva iz projektne skupine določiti zaposlence, ki se bodo udeležili izobraževanja o 
uporabi FRN. Seveda bi lahko o vseh morebitnih odhodih zaposlencev nemudoma poročal 
ravnateljstvu.  Vendar  so  govorice  samo  govorice...  Predstavljajte  si,  da  bi  se  kdo  od 
zaposlencev  kasneje  premislil,  medtem ko bi  v  kadrovski  funkciji  zaradi  vaše  pobude že 
pričeli postopek nabora novega zaposlenca. K sreči je bilo takrat že tako ali tako prepozno, 
kar se tiče  iskanja novih zaposlencev – njihova prisotnost bi  samo ovirala  uvajanje FRN. 
Poleg tega pa zelo dvomim, da bi ravnateljstvo prepričale govorice, če jih že dejstva niso 
mogla. Zaradi tega sem predlagal za izobraževanje tiste zaposlence, ki so bili za to strokovno 
najprimernejši.  Obvestitev nadrejenih o morebitnem odhodu pa sem prepustil njim samim. 
Ker so seveda v večini primerov odšli, je ravnateljstvo njihove odpovedi pospremilo z velikim 
začudenjem in se kar ni hotelo sprijazniti z razmerami, ki jih prikazuje slika 17. 
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Slika 17: Finančno-računovodska funkcija pred uvedbo FRN in po njej

Spreminjanje poslovnega procesa in programskih rešitev pa je spremenilo tudi organizacijsko 
podobo finančno-računovodske funkcije. Na sliki vidimo, da se je v računovodstvu podvojilo 
število  delovnih  programov.  Podobno  sta  se  oddelka  za  izdajo  računov  (meddržavne  in 
domače pošiljke) združila v skupni oddelek. 

Poleg vsega naštetega pa je Slovenija v začetku leta 2007 tudi prešla iz tolarske denarne enote 
na evrsko. Slednje je sprožilo številna ugibanja usmerjevalne skupine, kako pretvoriti tolarsko 
valuto v programski rešitvi FRN. Po prvotnem načrtu naj bi v slovenskem podjetju uvedli 
FRN tri mesece pred letom 2007, torej naj bi bili vsi podatki v tolarjih. Vendar bi po mnenju 
usmerjevalne skupine ta navidez preprosta sprememba valute v FRN povzročila veliko dela in 
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posledično ogromne stroške. Zaradi tega je bila uvedba FRN za slovensko podjetje preložena 
na prvi teden leta 2007. 

Ta trimesečna zakasnitev je pomenila veliko srečo tudi za ravnatelja financ in računovodstva 
iz projektne skupine. Pripojitev kupljenih podjetij se je namreč na sodišču zavlekla in končala 
ravno nekaj mesecev pred letom 2007. Če bi FRN uvedli tri mesece pred novim letom, kot je 
bilo sprva načrtovano, bi  morali  imeti  v njej  podatke za tri ločena podjetja, ki  bi  jih bilo 
kasneje potrebno združiti  v eno samo podjetje. To pa bi bil  najverjetneje pravi podvig za 
usmerjevalno skupino. Njej je že pretvorba valute, ki vsebinsko pomeni samo množenje ene 
valute  s  količnikom,  predstavljala  velik  tehnični  izziv,  kako »trd  oreh«  bi  šele  pomenilo 
vsebinsko  veliko  bolj  zapleteno  in  težje  opredeljivo  združevanje  podatkov  pripojenih 
podjetjih.

5.4 POSLOVNI PROCES IN PROGRAMSKE REŠITVE

5.4.1 NEUSKLAJENOSTI

Sprotno spremljanje in nadziranje poslovanja podjetij  je zelo zapleteno početje, ki presega 
sposobnosti človeškega uma, zato si ljudje vedno bolj pomagamo s programskimi rešitvami. 
Te poskušajo s shranjevanjem ogromne količine podatkov čim bolje (po)snemati in spremljati 
poslovanje  ter  tako  osnovati  podatkovno  (navidezno)  sliko  podjetja.  Vsaka  programska 
rešitev lahko namreč podobno kot fotografska naprava z določeno natančnostjo v določenem 
trenutku prikaže posnetke koščka poslovanja. Čim bolje programska rešitev podpira poslovni 
proces, tem bolj nadroben je ta posnetek. Pri tem pa je potrebno paziti,  da z nadrobnostjo 
posameznih slik ne pretiravamo, saj se s tem zelo upočasni udejanjanje poslovnega procesa. 
Pri  opravljanju  delovnih  nalog  morajo  zaposlenci  namreč  poskrbeti  tudi  za  zajem velike 
količine podatkov. Če podpremo celotni poslovni proces s programskimi rešitvami, ki lahko 
kadarkoli »slikajo« svoj košček in nato povežemo vse slike koščkov v celoto, bomo lahko 
nadzirali  in  spremljali  celotno  poslovanje  s  kakovostjo,  ki  je  odvisna  od  nadrobnosti 
posameznih slik in povezav med njimi.

Vendar  v  resničnem  življenju  poslovni  procesi  in  programske  rešitve  skoraj  nikoli  niso 
popolnoma usklajeni.  Vedno obstaja  kakšen del  poslovnega  procesa,  ki  je  v  programskih 
rešitvah premalo ali preveč viden. To neskladje med programskimi rešitvami in poslovnimi 
procesi bomo še najhitreje opazili,  ko bomo poskušali spremeniti  ene ali druge. Tudi brez 
uveljavljanja  takšnih  sprememb,  kot  so  npr.  menjavanje,  vzdrževanje  in  dograjevanje 
programskih  rešitev  oziroma  prilagajanje,  spreminjanje  in  prenovitev  (ali  preustvarjanje) 
poslovnih procesov, bi nam marsikateri ravnatelj znal našteti kar nekaj neskladij. Mihelčič 
(1999; 21) namreč opozarja, da mora podjetje svoje poslovanje stalno prilagajati dejavnikom 
širšega  okolja,  kar  počno  ravnatelji  z  organizacijskim  procesom.  Vsaka  organizacijska 
dejavnost, ki spremeni poslovni proces pa povzroči tudi neusklajenost poslovnega procesa z 
dosedanjo  programsko  rešitvijo,  če  hkrati  s  spremembo  organizacije  ne  spremenimo  tudi 
programskih  rešitev.  To neskladje  v  trenutku  uveljavitve  organizacijskih  sprememb  še  ni 
vidno, saj traja kar nekaj časa, preden ponovno »slikamo« poslovni proces kot izid sprememb 
s programsko rešitvijo. Uveljavljena organizacijska sprememba bo sicer poslovanje uspešno 
prilagodila okolju, vendar bomo njene posledice kot bumerang čutili v programskih rešitvah. 
Ker se programske rešitve uporablja za spremljanje poslovanja, bodo te prej ali slej zaradi 
neusklajenosti posredovale napačne podatke. Zaposlenec, ki je namreč dobil navodilo, da naj 
drugače  opravlja  svoje  delovne  naloge,  se  je  seveda  zamislil:  »Šef  mi  je  rekel,  da  naj 
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nemudoma spremenim način svojega dela, ni mi pa povedal, kako naj od zdaj naprej svoje 
delo podprem s programsko rešitvijo.« 

Problem je še toliko bolj pereč, ker zaposlenci vedo, da morajo ubogati svoje nadrejene, a 
vendar nosijo tudi odgovornost za pravilno uporabo programskih rešitev, saj lahko samo tako 
nadrejeni spremljajo njihovo delo in  poslovanje.  Zaradi  tega so podatki,  ki  jih zaposlenci 
zajamejo s programsko rešitvijo, ključni za poslovanje celotnega podjetja. Zaposlenci zato 
razmišljajo:  »Če  bom opravljal  svoje  delovne  naloge  enako kot  do  zdaj,  bodo podatki  v 
programskih rešitvah sicer natančni, a moj šef bo jezen name, ker ga nisem ubogal. Če pa 
bom svojega šefa  ubogal,  bo ta  kasneje  nezadovoljen,  saj  bodo podatki  napačni.  Kaj  naj 
storim?« Zato zaposlenci najpogosteje uberejo najpreprostejšo pot. Spremenijo svoje delovne 
naloge, podatke pa zajemajo enako kot pred spremembo. Tako ubogajo svojega nadrejenega 
in  poskrbijo  za  pravilen  zajem  podatkov  s  programsko  rešitvijo.  Če  slučajno  kakšnega 
ključnega  podatka  tekom  opravljanja  spremenjenih  delovnih  nalog  ne  pridobijo,  si  ga 
preprosto  izmislijo  ali  pa  ga  kar  preskočijo.  Podobno  tudi  nove  podatke,  ki  so  izid 
spremenjenih  delovnih  nalog,  ne  zajamejo  s  programsko  rešitvijo,  če  tega  ne  morejo  (ni 
vnosnega obrazca ali polja). Včasih pa je kakšen od zaposlencev celo tako domiseln, da zaradi 
prevelike  dolžine  kakšnega  izmed  podatkov  zajema  v  druga,  večja  polja,  ki  so  sicer 
namenjena drugim podatkom. Pri vsem tem pa je najhuje to, da zaposlenci ob spletu takšnih 
okoliščin ravnajo popolnoma različno. Nekateri spremenijo način opravljanje delovnih nalog 
in zajemajo podatke po starem, nekateri ne spremenijo načina opravljanja nalog, nekateri spet 
zajemajo  napačne  podatke…  Po  ustrezni  organizacijski  spremembi  delovnih  nalog  in 
neustrezni  podpori  spremenjenega  poslovnega  procesa  s  programsko  rešitvijo  postanejo 
podatki popolnoma neustrezni. Še več, zaradi različnih odzivov zaposlencev na spremembo 
bo  popravljanje  podatkov  tudi  za  najboljšega  analitika  zelo  zahtevna  naloga.  V  takšnih 
primerih je najbolje, da se podatke ponovno zajame, če je to seveda sploh mogoče. 

Preden  pričnemo  analizirati  poslovne  procese  pred  uvedbo  FRN  in  po  njej,  si  bomo 
podrobneje pogledali vsa neskladja med poslovnimi procesi in programskimi rešitvami, ki se 
lahko pojavijo, ter možnosti njihovega odpravljanja. 

Prva skupina neskladij se pojavi, ko programska rešitev preveč natančno in široko podpira 
poslovni proces (ali nekatere delovne naloge). Tovrstna neskladja so še posebej pogosta pri 
ERP programskih rešitvah, ki so zelo dovršene, a zato tudi preveč nadrobne. Zaradi tega je 
strošek njihovega vzdrževanje, dograjevanja in prilagajanja poslovnim procesom za podjetje 
zelo visok. Poleg tega imajo podjetja le redko svoje poslovne procese na tako visoki ravni, da 
bi  med njihovim udejanjanjem v celoti  koristila  vse ponujene možnosti  ERP programskih 
rešitev. Zato se med uporabe programske rešitve prej ali slej pojavi nek del možne spremljave 
poslovanja  in  zajema podatkov,  ki  ga programska rešitev sicer  podpira,  a  se v resničnem 
poslovnem procesu nikoli ne udejani. Takrat se je potrebno vprašati, ali je ta del koristen in ali 
je sploh nujen za kasnejšo uporabo programske rešitve. Če je tako, potem zaposlencem ne 
preostane drugega, kot da ga udejanijo tudi v programski rešitvi. Vendar naletijo pri tem na 
težave, saj za takšno računalniško podprto udejanjanje nimajo osnove v resničnem življenju. 
V takšnih primerih lahko kot osnova služi kar namišljeni poslovni proces, torej, kaj bi bilo, če 
bi bilo? Pri tem se je seveda smiselno vprašati, kaj pa, če bi to, kar naj bi bilo, tudi zares bilo, 
torej, ali ne bi bilo morda enostavneje namišljene delovne naloge tudi zares udejaniti, saj bi na 
takšen način prilagodili poslovni proces programski rešitvi. 

Zgornji  primer  neskladnosti  bom  ponazoril  tudi  na  primeru  FRN,  ki  je  prilagojena 
mednarodnim  računovodskim  standardom  in  podpori  poslovanja  matičnim  podjetjem,  ki 
imajo svoja hčerinska podjetja po vsem svetu. Ko nabavni referent v slovenskem podjetju 
zajame podatke novega dobavitelja, mora vedno izbrati primerno okrajšavo kode hčerinskega 
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podjetja (»country code«), kljub temu da je njegovo zajemanje tako ali tako omejeno samo na 
slovenske dobavitelje. Če nabavni referent pusti polje okrajšave kode hčerinskega podjetja 
prazno, dobavitelja ne more zajeti.  Seveda se pri tem človek vpraša, zakaj polje za zajem 
okrajšave kode hčerinskega podjetja ni uporabniku skrito, saj slovenski uporabniki zajemajo 
samo podatke za slovensko podjetje. Ko smo želeli omenjeno pomanjkljivost odpraviti, nam 
je  usmerjevalna  skupina  matičnega  podjetja  omenila,  da  takšnega  popravka  ni  mogoče 
narediti,  saj  do  istega  obrazca  dostopajo  tudi  uporabniki,  ki  lahko  zajemajo  dobavitelje 
različnih hčerinskih podjetij. Ko smo usmerjevalni skupini predlagali, da lahko tudi slednjim 
pri zajemu dobavitelja ponudijo najbolj pogosto okrajšavo kode hčerinskega podjetja, so nas 
nič kaj veselo odslovili z besedami, da si takšnega popravka slovensko podjetje tako ali tako 
ne more privoščiti in tudi če bi si ga lahko, bi trajalo zelo dolgo, preden bi bil narejen. 

Kaj  pa  v  primeru,  ko  del  programske  rešitve,  ki  se  v  praksi  ne  udejanja  s  poslovnim 
procesom, ni nujen za kasnejšo uporabo le-te? Takrat lahko zaposlenci preprosto preskočijo 
udejanjanje vprašljivega dela programske rešitve. Pri tem pa si je treba biti na jasnem, ali ta 
del programske rešitve res ni nujen za njeno kasnejšo uporabo ali pa si to samo mislimo. 
Takoj, ko zaposlenci pričnejo izpuščati nepotrebne dele programske rešitve, lahko že nastane 
škoda. Ob tem velja opozoriti, da povratna informacija o posledici nepremišljene odločitve 
potrebuje kar nekaj časa, da pride nazaj do povzročitelja. Če gre namreč za zelo zapletene 
programske  rešitve,  katerih  splet  podpira  več  prepletenih  poslovnih  procesov,  je  skoraj 
nemogoče ugotoviti, kakšen vpliv ima določen del programske rešitve na določene podatke. 
Kateri podatki so ključni in kateri ne, lahko tako včasih ugotovimo samo s preizkušanjem. 
Tisti, ki občutijo posledice naših preizkusov, se jih še kako zavedajo, a ker ne vedo, od kot 
izvirajo, ne morejo ukrepati in nas nanje takoj opozoriti. Ugotavljanje povzročitelja je včasih 
še težje zato, ker je tudi preizkušanje postopno. Prvi teden izpustimo določene podatke samo 
pri  vsakem  desetem  zajemu  in  potem  čakamo  en  teden  na  odziv.  Ker  odziva  ni,  spet 
naredimo, npr. enomesečni, preizkus z izpuščanjem podatkov pri vsakem petem zajemu in 
počakamo še teden.  Če odziva spet ni,  podatkov sploh več ne zajemamo. Predstavljajte si 
sedaj, kako takšno preizkušanje in njegove posledice občuti ravnatelj. Prvi teden dobi napačen 
vsak  deseti  podatek  in  najbrž  si  bo  mislil,  da  je  bil  pač  samo slab  teden,  zato  se  s  tem 
problemom sploh ne bo ukvarjal. Ker bodo naslednji teden spet podatki pravilni, si bo mislil: 
»Poglej  kako prav sem,  storil,  ko prejšnji  teden nisem ukrepal.«  Ko je vsak peti  podatek 
napačen, nastane zmeda. Ravnatelju sedaj ni več nič jasno. Za razmere bo krivil programsko 
rešitev, vzroke pa bo iskal v prenosu podatkov, češ da so en teden pravilni, drugi ne. Potem 
ko se tudi naslednji teden podatki ne izboljšajo, se začne brezglavo iskanje vzrokov.

Tudi ta primer lahko ponazorim. Podatki tovornega lista so ključni za nemoteno delo več 
poslovnih funkcij slovenskega podjetja. Zato mora biti njihov zajem pravočasen, natančen in 
pravilen. Podatke se zato zajema takoj, ko pošiljke prispejo v skladišče. Pri tem pa je službi za 
zajem  podatkov,  ki  je  organizacijsko  gledano  del  proizvodnje,  najpomembnejši  podatek 
zagotovo  prejemnik  pošiljke.  Ravnatelj  zato  meni:  »Zajeti  podatki  so  ključni  za  naše 
prihodnje  delo.  Še  posebej  podatki  o  prejemniku,  saj  lahko  samo  tako  pošiljke  pravilno 
razporedimo  v  skladišču  in  jih  dostavimo  pravim prejemnikom.  Podatki  o  pošiljatelju  so 
lahko po mojem mnenju zajeti samo okvirno.« Seveda pa ravnatelj financ in računovodstva ni 
enakega  mnenja.  Zanj  so  namreč  zelo  pomembni  tudi  podatki  o  pošiljatelju,  saj  plačnik 
dostave ni  vedno samo prejemnik.  Poleg tega pa so podatki  o pošiljatelju  ključni  tudi  za 
vračilo kupnin. Tako si lahko predstavljate, do kakšnih problemov vse je prišlo, ko je služba 
za zajem podatkov dobila navodila, naj zmanjšajo čas zajemanja podatkov iz tovornih listov 
tako, da bodo podatke o pošiljatelju zajeti zgolj okvirno.

Končajmo to prvo vrsto neskladij z mislijo, da zajem podatkov ni nujno hitrejši tudi tedaj, ko 
zajem  določenih  podatkov  v  programsko  rešitev  ni  potreben.  Uporabnike  namreč  takrat 
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upočasnijo pravila,  na katera  morajo biti  pozorni  pri  zajemu.  Če se navežemo na prejšnji 
primer, lahko poudarimo, da je v določenih primerih zajem podatkov o pošiljateljih res lahko 
okrnjen in sicer, ko slednji niso plačniki, ali ko ne gre za kupninsko pošiljko. To pomeni, da 
lahko  zaposlenec  okrnjeno  zajema  podatek  o  pošiljatelju  samo  v  primeru,  ko  sta  oba 
omenjena pogoja tudi izpolnjena. Seveda pa bo takšno preverjanje in zajemanje okrnjenih 
podatkov vzelo več časa, kot bi zajemanje celotnih podatkov brez preverjanja. 

Druga  možnost  neskladja  se  pojavi,  ko  je  poslovni  proces  premalo  podprt  s  programsko 
rešitvijo. Pri tem je potrebno razlikovati, ali je zares premalo podprt ali pa zaposlenci sami ne 
znajo uporabljati programske rešitve v celoti. V slovenskem podjetju se je namreč zgodilo, da 
je bil finančnik neko obdobje dalj časa odsoten, zaradi česar ga je nadomeščal referent za 
ravnanje s terjatvami. Finančno-računovodska programska rešitev, ki sta jo oba uporabljala, ni 
dokončno zaprla izdanih računov s plačili, vse dokler to ni bilo potrjeno z dodatnim klikom. 
Ker referent za ravnanje s terjatvami tega ni vedel, računov tri mesece ni zapiral v celoti. Ko 
je bila žal - že prepozno ugotovljena - njegova napaka, se je ta izgovoril, češ da ni vedel, kako 
se pravilno uporablja programsko rešitev oziroma je mislil, da programska rešitev zapiranja 
računov sploh ne omogoča. 

Včasih  pa  programska  rešitev  v  resnici  ne  podpira  določenega  dela  poslovnega  procesa. 
Takrat imamo tri možnosti: 

- da ukinemo udejanjanje nepodprtega dela poslovnega procesa,
- da podpremo nepodprti del poslovnega procesa tudi s programsko rešitvijo ali
- da ne spremenimo ničesar.

Če je  udejanjanje  nepodprtega  dela  poslovnega  procesa  nesmotrno,  ga  moramo  zagotovo 
ukiniti. Med prenovitvijo poslovnih procesov ali pa menjavanjem programske rešitve lahko 
določen del poslovnega procesa preprosto spregledamo in ga zato ne uskladimo s programsko 
rešitvijo. Nesmotrni deli poslovnega procesa so namreč kot mrtvi rečni rokavi, ki nastanejo, 
ko reka ob hudem nalivu zamenja strugo. Zaposlenci se bodo namreč zelo težko prilagodili 
vsem spremembam, ki jih bodo deležni njihovi delovni programi in bodo zaradi tega raje 
udejanili  kakšno  nalogo  več  kot  premalo,  kljub  temu,  da  slednje  niso  več  podprte  s 
programsko rešitvijo. Čim odkrijemo takšne delovne naloge, jih ukinemo in poslovni proces 
bo usklajen s programsko rešitvijo.

Za podporo nepodprtih poslovnih procesov s programsko rešitvijo se odločimo takrat, ko s 
tem  kaj  pridobimo.  Najpogostejše  koristi  so  pospešitev,  kontrola  in  boljše  spremljanje 
poslovanja.  Pri  tem  pa  se  moramo  vedno  vprašati,  ali  so  stroški  dograditve  obstoječih 
programskih rešitev ali nakupa nove ter njena povezava z obstoječimi nižji, kot je vrednost 
koristi, ki jo s tem pridobimo. Včasih zato zaposlenci kar na lastno pobudo podprejo svoje 
delo s preglednicami v Microsoft Excelu ali pa morda celo razvijejo zbirko podatkov v orodju 
Microsoft  Access.  Čeprav  so  programske  rešitve  razvite  z  obema  omenjenima  orodjema 
mišljene  zgolj  kot  začasna  rešitev,  pogosto zaradi  enostavnosti  in  večje  prilagodljivosti  v 
primerjavi s standardnimi programskimi rešitvami postanejo kar končne rešitve. 

Slovensko podjetje dolgo časa ni imela programske rešitve za zajem naročil, saj so naročila 
sprejemali kar kurirji preko telefona. Tako je bilo nemogoče preveriti, ali je kurir prevzel vse 
naročene pošiljke, ali ne. Na manjkajoče pošiljke so opozorile šele stranke. Drugi, še boljši 
primer takšnega površnega spremljanja poslovnega procesa pa je tehtanje in merjenje pošiljk. 
Stranka včasih namreč namenoma navede nižjo težo in manjše mere pošiljke, saj ve, da na 
njihovi osnovi slovensko podjetje določi ceno pošiljke. Razlike med težo in merami, ki jih 
navede stranka in resničnimi podatki v slovenskem podjetju ugotovijo šele v skladišču, ko se 
opravi tehtanje  in  merjenje pošiljk.  Vendar je to preverjanje popolnoma nekoristno,  če ni 
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podprto s programsko rešitvijo. Stranka se namreč lahko po izdanemu računu vedno pritoži in 
reče: »To pa že ni teža moje pošiljke. Stehtali smo jo doma in tehtala je 5 kg, vi pa trdite, da 
tehta 10 kg. Ali lahko to dokažete?« Takšen dokaz pa je možen samo, če se shrani sliko 
tehtanja in merjenja pošiljke s programsko rešitvijo. Tako se namreč vsem strankam, ki ne 
verjamejo, da je bilo njihovo tehtanje in merjenje napačno, lahko pošlje dokazilo o pravilnem 
delovanju tehtnice in merilnika v času preverjanja ter slike stehtanih in zmerjenih pošiljk. 

Zadnja  možnost  pa  je,  da  nepodprtega  dela  poslovnega  procesa  sploh  ne  podpremo  s 
programsko rešitvijo. Do tega pride, če poslovnega procesa ne moremo ukiniti, saj je nujen za 
poslovanje, a je vrednost nadgradnje obstoječe ali nakupa nove programske rešitve prevelika. 
Takšen  primer  se  zgodi  tudi  takrat,  ko  že  uvedena  nova  programska  rešitev  ne  podpira 
določenega ključnega dela poslovnega procesa. Takrat se je treba dobesedno znajti, saj tudi, 
če se odločimo za dograditev obstoječe programske rešitve, to ni možno takoj. 

Da  bi  uspešno  uvedli  FRN,  smo  morali  zamenjati  tudi  programsko  rešitev  za  izdajanje 
računov.  Ta  menjava  pa  nas  je  zelo  pretresla,  saj  nova  programska  rešitev  ni  podpirala 
izdajanja računov, ki so bili plačani z gotovino. Zaradi tega smo bili  prisiljeni gotovinske 
račune nekaj časa pisati sicer z računalnikom kar »na roke«. Potem pa smo vendarle ugotovili, 
da lahko tudi tovrstne račune tiskamo z novo programsko rešitvijo. Vendar je bil postopek 
tiskanja  zelo  zamuden  in  nepregleden.  Šele  kasneje,  ko  smo  zaradi  tega  podprli  izdajo 
gotovinskih računov s posebej temu izvirno razvito programsko rešitvijo, je postalo tiskanje 
gotovinskih računov enostavno in hitro.

Opisana  neskladja  pa  so  le  redko  tako  črno-bela  kot  je  navedeno  v  zgornjih  primerih. 
Najpogosteje gre za splet  obojega – določeni deli  poslovnega procesa so preveč podprti  s 
programskimi  rešitvami,  drugi  premalo.  Popolno  usklajenost  poslovnega  procesa  in 
programske  rešitve  je  namreč  zelo  težko  doseči.  Že  ko  se  osredotočimo samo na  en  del 
poslovnega procesa in tega npr. podpremo s programsko rešitvijo, lahko pri tem pretiravamo. 
Potem moramo spet okrniti  programsko rešitev a če to storimo v preveliki  meri,  moramo 
postopek ponoviti. Hkrati pa je poslovanje podjetja podvrženo tudi spremembam iz okolja ter 
organizacijskim spremembam, s katerimi želijo ravnatelji prilagoditi poslovanje okolju. 

Poslovni procesi, programske rešitve in podatki so tako močno povezani med seboj, da zelo 
težko analiziramo spremembe posameznih področij popolnoma neodvisno od drugih področij. 
Organizacijska  sprememba  poslovnega  procesa  namreč  povzroči  spremembe  programskih 
rešitev in spremembe podatkov. Sprememba podatkov lahko povzroči spremembe delovanja 
programskih  rešitev in  s  tem spremenjeno poslovanje.  Spremembe delovanja programskih 
rešitev lahko povzročijo spremembe poslovnih procesov in s tem tudi podatkov.

Še posebej  velika  soodvisnost  pa obstaja  ravno med poslovnimi  procesi  in  programskimi 
rešitvami. Oboje nekako prehaja od enega k drugem in stremi k čim večji usklajenosti med 
udejanjanjem. Zaradi tega bomo v tem poglavju hkrati prikazali kar obe področij, pri čemer 
bo na začetku večji poudarek na področju poslovnih procesov, proti koncu poglavja pa vedno 
bolj na programskih rešitvah, ob katerih se bomo morali dotakniti tudi podatkov. Prav tako se 
bomo morali  v naslednjem poglavju,  ko bo govora o spremembah na področju podatkov, 
vrniti nazaj k programskim rešitvam in celo k poslovnim procesom, saj sicer ne bomo mogli 
razumeti narave, izvora in vsebine določenih sprememb.
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5.4.2 TRIJE VIDIKI OBSTOJEČEGA POSLOVNEGA PROCESA

Oglejmo si sedaj delovni proces slovenskega podjetja pred uvedbo FRN in sicer tri njegove 
vidike:

- zunanji vidik; gre za to, kako vidijo poslovanje stranke; 
- notranji vidik; gre za to, kako v slovenskem podjetju udejanjamo svoje delovanje s 

prodajno in finančno-računovodsko funkcijo ter seveda funkcijo opravljanja storitev;
- podatkovni  (ali  informacijski)  vidik;  gre  za  to,  kako  je  delovni  proces  podprt  s 

programskimi rešitvami in zbirkami podatkov.

Pri pojasnjevanju posameznih vidikov delovnega procesa se bomo osredotočili predvsem na 
spremljanje pošiljke kot njegove najmanjše enote od naročila do izdaje računa - prihodka. 

77



FUNKCIJE

POŠILJATELJ

T
R

Ž
E

N
JE

P
R

E
D

S
T

A
V

IT
E

 
P

O
D

R
U

Ž
N

IC
E

 IN
 P

O
N

U
D

B
E

POTREBA ODLOČANJE

N
A

R
O

Č
A

N
J

E

P
O

B
IR

A
N

J
E

R
A

Z
T

O
V

O
R

J
E

N
JE

PREVZEM POŠILJK

POTOVANJE PO LOGISTIČNEM OMREŽJU

D
O

S
T

A
V

A

NAČRTOVANJE 
POBIRANJA

PREDAJA POŠILJK

R
A

Č
U

N

P
L

A
Č

IL
O

PLAČILO RAČUNOV

P
O

T
R

D
IL

O
 O

 
P

R
E

D
A

JI

P
O

G
O

D
B

A

N
A

R
O

Č
IL

O

O
B

M
O

Č
J

E
 P

O
B

IR
A

N
J

A

P
R

E
D

A
JA

P
R

E
D

A
N

E
 P

O
Š

IL
J

K
E

POROČILA

S
TR

A
N

K
A

P
L

A
Č

IL
O

P
O

TR
D

IL
O

 O
 P

R
IS

P
E

T
J

U

S
K

L
A

D
IŠ

Č
E

P
O

T
R

D
IL

O
 O

 P
R

IS
P

E
TJ

U

S
K

L
A

D
IŠ

Č
E

K
O

N
T

N
E

 K
A

R
T

IC
E

PROGRAMSKE REŠITVE 
IN ZBIRKE PODATKOV

PREJEMNIK

ČAS 0 – 4 TEDNE 0 – 2 URI 0 – 15 MIN 0 – 6 DNI 0 – 15 MIN 1 – 6 UR 0 – 30 DNI 1 - 2 DNI

ZAPIRANJE 
RAČUNOV

IZDAJANJE RAČUNOV

ZU
N

A
N

JI
 V

ID
IK

N
O

T
R

A
N

JI
 V

ID
IK

P
O

D
A

T
K

O
V

N
I V

ID
IK

Č
A

S
O

V
N

IC
A

Slika 18: Trije vidiki delovnega procesa slovenskega podjetja
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Vsi trije vidiki in prehajanja med njimi so poenostavljeno prikazani kot časovnice na sliki 18. 
Zunanji vidik prikazujeta časovnici pošiljatelja in prejemnika, ki sta močneje obarvani takrat, 
ko  kdorkoli  od  njiju  nastopi  v  delovnem  procesu  slovenskega  podjetja.  Notranji  vidik 
prikazuje časovnica poslovnih funkcij,  ki  na eni  strani sodeluje tako s  pošiljateljem kot  s 
prejemnikom, po drugi strani pa je podprta s programskimi rešitvami in zbirkami podatkov. 
Vidimo  (slika  18),  da  je  osnovni  cilj  prodajne  funkcije  prepričati  čim  več  strank,  da  bi 
koristile  za  dostavo  svojih  pošiljk  slovensko  podjetje,  torej  povečati  število  naročil. 
Zaposlenci  v  funkciji  opravljanja  storitev  skrbijo  za  nemoteno  opravljanje  storitev,  kar 
pomeni  pobiranje,  dostavljanje  in  prevažanje  pošiljk  po logističnem omrežju.  Dostavljene 
pošiljke poizkušajo nato zaposlenci finančno-računovodske funkcije spremeniti v prihodek z 
izdajanjem računov in seveda v prejemek z izterjavo plačil. 

Seveda pa delovni proces v resničnem življenju ni nikoli tako premočrten kot na sliki 18. 
Slovensko podjetje namreč svoj delovni proces neprestano prilagaja okolju. Zaradi tega se 
vedno najdejo kakšne  izjeme,  pogoji  in  če-ji,  ki  delovni  proces  zapletejo  in  razvejajo.  V 
nadaljevanju bomo zato notranji vidik delovnega procesa pojasnili podrobneje s primernejšo 
sliko, ki bo prikazala vse te izjeme. 

Delovanje  vseh  treh  omenjenih  funkcij  je  podprto  s  programskimi  rešitvami  in  zbirkami 
podatkov, kar prikazuje spodnja časovnica (»programske rešitve in zbirke podatkov«) na sliki 
18. Kot bomo videli pri opisovanju tega vidika, lahko neke programske rešitve z različnimi 
moduli podpirajo delovanje več poslovnih funkcij in za to uporabljajo podatke iz več različnih 
zbirk  podatkov.  Podobno  je  lahko  tudi  neka  zbirka  podatkov  osnova  za  delovanje  več 
programskih  rešitev.  To  zapletenost  poenostavljeno  prikazuje  raznolikost  časovnice 
(»programske rešitve in zbirke podatkov«) na sliki 18 – vsaka barva predstavlja namreč neko 
programsko rešitev ali zbirko podatkov. 

Premikajmo se torej od zunanjega k notranjemu in podatkovnem vidiku delovnega procesa ter 
se pri tem vedno bolj posvečajmo razumevanju finančno-računovodske funkcije in njenega 
součinkovanja s programskimi rešitvami ter zbirkami podatkov.

Kot že rečeno, zunanji vidik delovnega procesa predstavljata pošiljatelj in prejemnik. Potreba 
po prenosu paketa je tista, ki privede stranko do tega, da prične iskati ustreznega ponudnika za 
dostavo  pošiljk.  Pri  tej  izbiri  pa je  vsekakor  zelo  pomembno,  kam stranka  pošilja  paket, 
kakšna je velikost in teža paketa, kako hitro mora biti paket dostavljen in koliko je stranka 
pripravljena  plačati  za  dostavo.  V  slovenskem  podjetju  poskušamo  prepričati  stranke 
predvsem:

- z velikim območjem možne dostave; celotna Slovenija, Evropa, Azija...
- s  široko  ponudbo  storitev;  dostava  do  9:00  in  10:00  ure  dogovorjenega  dne, 

dostava kupninskih pošiljk...
- z najnižjimi cenami meddržavnih pošiljk in
- z  visoko  kakovostjo  opravljanja  storitev;  v  slovenskem  podjetju  jamčimo  za 

dostavo pošiljk. Če se slučajno pošiljka med dostavo poškoduje ali izgubi, bomo 
stranki povrnili denar v višini vrednosti pošiljke.

Seveda so v poslovanju slovenskega podjetja tudi nekatere pomanjkljivosti, a je kljub temu 
trenutno v Sloveniji med najboljšimi, če ne celo najboljše podjetje za dostavo pošiljk. Tako se 
s sodelavci pogosto pošalimo, da ni nihče tako dober, kot smo mi slabi. 

Ko se stranka (od zdaj naprej pošiljatelj)  odloči za prevoz, pokliče na posebno telefonsko 
številko, kjer sprejmejo njeno naročilo in ji povedo, kdaj bo kurir prišel po pošiljko. Ko kurir 
prispe  k  pošiljatelju,  skupaj  izpolnita  tovorni  list  z  vsemi  potrebnimi  podatki:  načinom 
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pošiljanja,  nazivom  in  naslovom  pošiljatelja,  nazivom  in  naslovom  prejemnika,  težo 
pošiljke… Prvi izvod tovornega lista obdrži pošiljatelj, ki lahko s tako pridobljeno številko 
pošiljke preko spleta spremlja njeno potovanje k prejemniku. Preostale štiri izvode tovornega 
lista pa skupaj s pošiljko kurir naloži v svoje vozilo. V kolikor pošiljatelj nima pogodbe, mora 
poravnati  stroške  prevoza  pošiljke  takoj  ob  predaji.  Stranke,  ki  imajo  sklenjeno  pogodbo 
namreč  poravnajo  stroške  storitve  šele,  ko  dobijo  izdan  račun  v  roku,  ki  jim  ga  določa 
pogodba.  Če stranka  ni  zadovoljna  s  storitvijo  prevoza  pošiljke,  jo  lahko  v  desetih  dneh 
reklamira. 

Ko  pošiljatelj  odda  pošiljko,  jo  bo  v  dogovorjenem  roku  slovensko  podjetje  dostavilo 
prejemniku. Podobno kot pošiljatelj bo tudi prejemnik ob prevzemu pošiljke podpisal tovorni 
list  in  obdržal  en  izvod,  drugega  pa  vrnil  kurirju.  V  kolikor  prejemnik  ne  želi  prevzeti 
pošiljke, bo ta vrnjena nazaj pošiljatelju. 

Poglejmo si sedaj podrobneje še notranji vidik delovnega procesa slovenskega podjetja na 
sliki 19. 
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Slika 19: Notranji vidik delovnega procesa slovenskega podjetja
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Vse se začne s prodajno funkcijo, ki jo sestavljajo služba za trženje, služba za ključne kupce 
ter prodajna služba. Služba za trženje, kot že ime pove, trži z raznimi dejavnostmi (kot so npr. 
predstavitev podjetja v občilih, obarvanost vozil, delovna oblačila za kurirje, novoletna darila, 
razne zabave...)  storitve slovenskega podjetja. Služba za ključne kupce vzdržuje, neguje in 
tudi sicer skrbi za kakovostna razmerja z glavnimi strankami (15 glavnih strank, ki številčno 
predstavlja  0,2  % vseh  strank,  prinese  slovenskemu  podjetju  kar  20  % vsega  prihodka). 
Prodajna  služba  pa  prodaja  storitve  slovenskega  podjetja:  prodajnik  se  preko  telefona 
dogovori za sestanek z možnim kupcem (podjetjem), medtem ko drugi na sestanku predstavi 
ponudbo  slovenskega  podjetja  in  se  dogovori  za  podpis  pogodbe.  Ob  podpisu  pogodbe 
namreč kupec pridobi svojo pogodbeno številko,  ki mu omogoča negotovinsko plačevanje 
računov. 

Prodajna funkcija tako na dva načina ustvarja nova naročila. Po eni strani neprestano obvešča 
stranke o novih in obstoječih storitvah podjetja, po drugi strani pa obstoječe stranke nagrajuje 
s  številnimi  ugodnostmi,  kot  je  sklenitev  pogodbe  oziroma  popolna  prilagoditev  storitev 
strankinim željam (ravnanje s ključnimi strankami). 

Naročila  strank pa  sprožijo  delovanje  funkcije  opravljanja  storitve.  Pred  uvedbo FRN so 
stranke  posredovale  svoja  naročila  kar  neposredno  kurirjem.  Ti  so  na  podlagi  tako 
pridobljenih  naročil  načrtovali  pobiranje  pošiljk,  ki  so ga usklajevali  z  dostavljanjem.  Na 
koncu  dneva  kurirji  vse  pobrane  pošiljke  pripeljejo  v  skladišče,  kjer  jih  raztovorijo. 
Skladiščniki nato tovorne liste dopolnijo s podatki o resničnih težah pošiljk. Hkrati pa tudi 
zberejo vse druge izvode tovornih listov, ki služijo za zajem podatkov. Prevzete pošiljke nato 
razvrstijo in sicer po naslovih prejemnikov, pri čemer lahko pošiljka ostane v istem skladišču 
ali  pa jo še isti  dan prepeljejo v drugo skladišče.  Razvrščanje  domačih pošiljk poteka na 
podlagi  prve števke poštne številke naslova prejemnika.  Tako vse pošiljke,  katerih  poštna 
številka  naslova  prejemnika  se  prične  z  1,  razvrstijo  na  prostor  za  Ljubljano,  tiste,  ki  se 
začnejo z 2, na prostor za Maribor… Ko prispejo tovornjaki, nanje naložijo vse pošiljke in jih 
še  isti  dan  prepeljejo  v  končno  skladišče,  kjer  jih  spet  raztovorijo  in  razvrstijo  glede  na 
dostavne  okoliše.  To  razvrščanje  poteka  na  osnovi  prejemnikovega  naslova  s  pomočjo 
posebne programske rešitve, ki ima na zemljevidih označena vse dostavne okoliše. Naslednji 
dan  zgodaj  zjutraj  vse  pošiljke  naložijo  na  vozila,  kurirji  pa  jih  dostavijo  prejemnikom. 
Seveda  so  tiste  pošiljke,  ki  morajo  biti  pri  prejemniku  do  devete  ali  desete  ure  zjutraj, 
dostavljene prej kot ostale. 

Podobno potujejo tudi meddržavne pošiljke s to razliko,  da jih ne glede na kraj  pobiranja 
vedno najprej zberejo v ljubljanskem skladišču. Od tam potem tiste, ki bodo potovale z letali, 
prepeljejo na Letališče Jožeta Pučnika, tiste ki bodo potovale po cesti z vozili, pa v eno izmed 
skladišč avstrijskega hčerinskega podjetja. Meddržavne pošiljke tako po logističnem omrežju 
matičnega  podjetja  potujejo  najprej  od  skladišča  do  skladišča.  Na  tej  poti  jih  v  vsakem 
skladišču  raztovorijo,  razvrstijo  ter  nato  spet  natovorijo  in  prepeljejo  do  naslednjega 
skladišča.  Ko  pošiljke  prispejo  v  namenjeno  državo  in  končno  skladišče,  jih  še  zadnjič 
raztovorijo, razvrstijo in naložijo kurirjem, ki jih dostavijo prejemnikom. S tem se potovanje 
pošiljk tudi konča. 

Tako zasnovana funkcija opravlja tri osnovne naloge: pobiranje pošiljk, prevažanje pošiljk 
med  skladišči  in  dostavljanje  pošiljk.  Opravljanje  teh  treh  nalog  je  podprto z  logističnim 
(cestnim in zračnim) omrežjem slovenskega podjetja. Slednjega tvorijo tudi majhna skladišča 
(»depots«) in velika skladišča (»hubs«). Kurirji obojih v neposrednem območju pobirajo in 
dostavljajo  pošiljke  (»pick-up  and  delivery«).  V velikih  skladiščih  pa  poleg  tega  zbirajo, 
razvrščajo in pripravljajo za nadaljnje potovanje tudi pošiljke iz okoliških majhnih skladišč. 
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Gre za zvezdasto zasnovo logističnega omrežja.  Potovanje pošiljke med dvema majhnima 
skladiščema tako skoraj vedno poteka preko večjega skladišča.

Delovanje zvezdastega logističnega omrežja velikih in malih skladišč si lahko poenostavljeno 
predstavljamo kot dihanje. Logistično omrežje se vsak dan prebudi z dolgim vdihom. Najprej 
vse pošiljke poberejo kurirji jih zberejo in razvrstijo v malih skladiščih. Vdih se nadaljuje z 
zbiranjem in razvrščanjem pošiljk v večjih skladiščih in nato še v večjih...  Vse dokler ne 
zberejo  in  razvrstijo  vseh  pošiljk  tudi  v  največjih  skladiščih.  Takrat  se  stopnja  pobiranja 
konča, saj so vse pobrane pošiljke pripravljene za dostavo. Stopnja dostave poteka podobno 
kot pobiranje, samo da tokrat pošiljke potujejo od velikih skladišč k manjšim, vse do tistih 
najmanjših, od koder jih kurirji dostavijo prejemnikom. Pri tem pa to pobiranje in dostavljanje 
poteka istočasno na istem logističnem omrežju.  Vsak dan namreč dostavljamo pošiljke, ki 
smo jih že prej pobirali. Podobno tudi vsak dan pobiramo nove pošiljke, ki jih spet čez nekaj 
dni dostavljamo...

Logistično  omrežje  slovenskega  podjetja  vključuje  po  eno  majhno  skladišče  v  vsakem 
območju, ki ga določa prva števka poštne številke, in veliko skladišče v Ljubljani. To pomeni, 
da vse pošiljke, ki jih poberejo v murskosoboškem skladišču in so namenjene kamorkoli na 
zahodni del Slovenije, zberejo najprej v ljubljanskem skladišču in šele naslednji dan preidejo 
v stopnjo dostave, ko jih prepeljejo v končna skladišča. Neposredna povezava med mursko-
soboškim in koprskim skladiščem bi bila namreč zaradi majhnega števila pošiljk nesmotrna. 
Vse pošiljke, namenjene v koprsko skladišče, tako najprej zberejo v Ljubljani, od koder jih 
nato skupaj z drugimi prepeljejo v Koper. 

Seveda se pri  tem pojavi zelo zanimivo vprašanje. Ali naj  vse pošiljke iz Murske Sobote 
zbirajo v Ljubljani? Nekatere izmed pošiljk, pobranih v Murski Soboti, so namreč namenjene 
v Maribor in Celje.  Te bi lahko voznik tovornjaka med potjo v Ljubljano odložil  v obeh 
skladiščih,  s  čimer  bi  se  zmanjšala  obremenitev  ljubljanskega skladišča.  Vendar  na videz 
privlačna zamisel  porodi številna ugibanja. Če želijo pošiljke iz Murske Sobote odložiti  v 
Mariboru in Celju, potem jih morajo v Murski Soboti uvrstiti.  Poleg tega bodo pošiljke iz 
preostalih  (zahodnih)  skladišč  še vedno zbirali  v Ljubljani  in jih šele  kasneje prepeljali  v 
Maribor in Celje, ne glede na to, ali pošiljke iz Murske Sobote zbirajo v Ljubljani ali ne. Edini 
prihranek, ki ga pridobijo, če pošiljke na poti odložijo v Mariboru in Celju, je manjše število 
prepeljanih pošiljk iz Ljubljane v Maribor in Celje v stopnji dostave. Mar to pomeni, da je 
bolje,  če  zbirajo  tudi  pošiljke  iz  Murske  Sobote  v  Ljubljani?  Mogoče  pa  je  še  bolje,  če 
postavijo  še  eno veliko  skladišče  v  Mariboru,  kjer  lahko zbirajo vse  pošiljke  iz  Celja  in 
Murske Sobote, od koder tiste, namenjene v zahodni del Slovenije, prepeljejo v Ljubljano... 

Kaj je bolje? Bolj polni tovornjaki in navidez nespametno razvažanje pošiljk ali organiziranje 
razvrščanja pošiljk tudi v majhnih skladiščih? Morda pa je najbolje posodobiti kakšnega od 
manjših  skladišč  v  velikega?  To so pereča vprašanja,  s  katerimi  se  soočajo zaposlenci  te 
funkcije,  ko  poskušajo  posodobiti  logistično  omrežje.  Slednjega  pogosto  naslavljajo  z 
angleškim izrazom »linehaul« in ga razlikujejo od pobiranja in dostavljanja pošiljk v območju 
skladišča (»PUD – pick-up and delivery«).  Po vnaprej začrtanih medskladiščnih povezavah 
namreč  vozniki  prepeljejo veliko  več pošiljk,  kot  jih  kurirji  poberejo v območju majhnih 
skladišč.  Zaradi  tega  za  prevoz  pošiljk  med  skladišči  uporabljajo  težja  dostavna  vozila 
(tovornjake). Tudi delovni program medskladiščnih voznikov je zato drugačen od delovnega 
programa kurirja. Medskladiščni vozniki imajo zelo monotono delo, saj vozijo po vedno enaki 
poti. Poleg tega pa vsak dan čakajo kurirje in skladišča, da zberejo, razvrstijo in pripravijo 
pošiljke za razvoz med skladišči.
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Popolnoma drugačen pa je delovni program kurirjev. Ti začnejo z delom že zgodaj zjutraj, ko 
jim skladiščniki natovorijo vozila. Tokrat to niso tovornjaki, temveč kombiji - lahka dostavna 
vozila, ki omogočajo kurirjem urno pobiranje in dostavljanje pošiljk tudi v najbolj zgoščenih 
mestnih  središčih.  Poleg  tega  pa  kurirji  pobirajo  in  dostavljajo  pošiljke  pri  strankah.  To 
pomeni, da so poleg prodajnikov pravzaprav edini, ki imajo še stik s strankami. Zaradi tega 
morajo biti prijazni, uglajeni in spoštljivi, saj se v njihovem razmerju s stranko zrcali podoba 
slovenskega podjetja.

Tudi  pri  organizaciji  pobiranja  in  dostavljanja  pošiljk  v  območju  skladišč  se  pojavljajo 
številna pereča vprašanja. Kako veliko in kakšne oblike naj bo to območje? Kako in na koliko 
okolišev naj bo smotrno razdeljeno? Kateri kurir in s katerim vozilom naj pobira in dostavlja 
pošiljke na določenem okolišu? Zaposlenci v funkciji opravljanja storitev skušajo namreč čim 
bolj  kakovostno  opravljati  storitve  s  čim  nižjimi  stroški.  Ogromno  nadpovprečno  dobro 
plačanih  kurirjev  z  zelo  zmogljivimi  vozili  bo  zagotovo  opravljalo  storitve  slovenskega 
podjetja  zelo  kakovostno,  a  bodo zato  stroški  zelo  visoki.  Podobno bodo stroški  nižji  in 
storitve manj kakovostne, če jih bo opravljalo majhno število podpovprečno plačanih kurirjev 
z  nezmogljivimi  vozili.  Kurirji  bodo  namreč  poškodovali  številne  pošiljke,  neodgovorno 
ravnali z vozili in zamujali pri pobiranju in dostavi pošiljk.

Koliko naj bo okolišev in kako naj bodo opredeljena, da bo pobiranje in dostavljanje pošiljk 
enakovredno razdeljeno med voznike? Ali sta pobiranje in dostava pošiljk na podeželskem 
okolišu enakovredna pobiranju in dostavi na mestnem okolišu? Podeželski okoliši so namreč 
zelo prostrani in kurirji porabijo veliko časa za vožnjo med postanki. V mestnih okoliših pa je 
čas  med  postanki  krajši,  saj  je  območje  bolj  zgoščeno.  Kurirji  podeželskih  okolišev  tako 
večino delovnega časa posvetijo vožnji, mestni kurirji pa natovarjanju in raztovarjanju vozil. 
Kateri imajo težje delo? Kateri bi morali biti plačani bolje? Kako vzpostaviti pravičen sistem 
nagrajevanja, ki bo spodbujal kurirje tako mestnih kot tudi podeželskih okolišev.

Kako  organizirati  pobiranje  in  dostavo  na  mestnih  okoliših  in  kako  na  podeželskih?  V 
mestnih središčih, kjer je na majhnem okolišu zelo veliko strank, se mora kurir prebijati skozi 
promet,  preden prispe do njih.  Še posebej  problematična  so mestna  središča  in  prometne 
konice. Tako se recimo v Ljubljani med 15:00 in 17:00 promet na Celovški cesti skorajda 
ustavi. To pa je tudi čas, ko večina strank naroča prevoze svojih pošiljk. Če dve stranki, prva 
izven obroča ljubljanske obvoznice in druga znotraj nje, istočasno naročita prevoz, bo kurir 
zaradi prometa potreboval vsaj pol ure, da pride od ene k drugi. Podobno bo veliko časa med 
dvema postankoma potreboval tudi kurir, ki pobira in dostavlja na okolišu s slabim cestnim 
omrežjem. Zaradi tega pri snovanju okolišev upoštevajo tako obremenjenost cestnega omrežja 
kot tudi njegovo razpredenost, ki jo narekuje zemeljsko površje. 

Po  drugi  strani  pa  se  na že  opredeljenem okolišu  število  pošiljk  vsakodnevno spreminja. 
Skladno s številom naročil namreč niha število pobranih in dostavljenih pošiljk, medtem ko je 
število dostavljenih pošiljk na določenem okolišu odvisno tudi od razporeditve naslovnikov. 
Kurir na okolišu, ki je bilo prvotno opredeljeno kot majhno in strnjeno, lahko zaradi upada 
števila pošiljk tudi več ur dnevno počiva. Podobno lahko kurirji na prostranih okoliših zaradi 
povečanja števila pošiljk postanejo preobremenjeni.  Podeželski  okoliši  tako postane enako 
obremenjeno kot mestni.
 
Pomembno  je  tudi,  kako  je  organizirano  pobiranje  in  dostavljanje.  Istočasno  udejanjanje 
obojega  morda  ni  najbolj  smotrno.  Naslovi  prejemnikov  so  namreč  znani  vnaprej,  kar 
zaposlenci v funkciji opravljanja storitev čim bolj uporabljajo pri načrtovanju dostave. Pri tem 
morajo poleg krajev dostave upoštevati tudi, da so roki za dostavo pošiljk različni. Pošiljke 
»do 8:00« morajo biti seveda dostavljene pred pošiljkami »do 9:00«. Poleg tega pa s pomočjo 
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optimizacijskih  postopkov  (ali  algoritmov)  naredijo  dostavljanje  hitrejše  in  zaradi  manjše 
porabe goriva tudi cenejše. 

Popolnoma druga zgodba pa je pobiranje, saj ga ni mogoče vnaprej predvideti. Stranka lahko 
naroči prevoz kadarkoli med dnevom, s čimer pokvari načrtovano dostavljanje. Če namreč 
kurir zaradi dostavljanja počaka s pobiranjem naročenih pošiljk, tvega, da bo stranka izbrala 
drugo podjetje.  Zato  kurirji  sprotno  prilagajajo  načrt  vožnje  tudi  naročilom in  pobiranju. 
Seveda pri tem skoraj gotovo niso tako uspešni kot računalniški postopki, ki jih uporabljajo 
pri načrtovanju dostave. Poleg tega pa morajo biti kurirji pazljivi, da se jim pobrane pošiljke 
ne pomešajo s tistimi za dostavo. Zadevo še bolj zapletejo stranke, ki nenapovedano naročijo 
pobiranje velike količine pošiljk in s tem povzročijo preobremenitev kurirja na določenem 
okolišu. Kurir se bo namreč takrat posvetil samo eni stranki, naročila in dostave drugih pa 
bodo morali počakati. Zaradi tega imamo v slovenskem podjetju v vseh skladiščih tudi nekaj 
rezervnih kurirjev, ki v takih primerih priskočijo na pomoč. 

Seveda se pojavi vprašanje, ali je sploh smiselno vnaprej načrtovati dostavljanje, saj se vedno 
najde  kakšna  izjema,  ki  načrte  nato  v  praksi  pokvari.  Kurir,  ki  zaradi  napačne  odločitve 
(namesto  za dostavo se odloči  za pobiranje) pade v prometno konico,  porabi  več časa in 
goriva,  da  opravi  svoje  delo.  Drugi  kurir  bo morda  namenoma vozil  po daljših  poteh  in 
prikazoval svoj okoliš kot preobremenjen ter tako porabil tudi več goriva in povečal stroške. 
Pri tem bo tudi dodatno zaslužil, saj bo velikokrat delal nadure (kar povečuje stroške dela). 
Zaradi  povedanega  se  zaposlenci  funkcije  opravljanja  storitev  zatekajo  k  opredeljevanju 
okolišev.  Če  so  okoliši  strnjeni  in  prilagojena  trenutnim  potrebam  po  dostavljanju  in 
pobiranju, je delo kurirjev lažje nadzorovati.

Vnaprej neznani naslovi pobiranja lahko torej zelo zapletejo načrtovano dostavljanje. Zato 
zaposlenci v funkciji opravljanja storitev stremijo k temu, da bi ločili dostavo od pobiranja. 
Kurirji  naj  bi  tako  zjutraj  dostavljali  pošiljke,  popoldne  pa  jih  pobirali.  Seveda  pri  tem 
projektu  sodelujejo  tudi  zaposlenci  v  prodajni  funkciji,  ki  skušajo  prepričati  stranke,  naj 
naročajo prevoze popoldan. 

Človek se ob tem nedvomno vpraša, kaj je pomembneje: organiziranje dostave in pobiranja 
ali spreminjanje okolišev? V nekaterih primerih se zaradi potrebe po organiziranju pobiranja 
in dostavljanja spremenijo okoliše, v drugih se okolišem prilagodi pobiranje in dostavljanje... 
Lahko bi se vprašali: »Kaj je bilo prej? Kokoš ali jajce?« Zaposlenci v funkciji opravljanja 
storitev  se  nenehno  poslužujejo  obeh  rešitev.  Oboje  namreč  poteka  istočasno  na  osnovi 
naročil. Tako npr. na okolišu, kjer se poveča število naročil, pošljejo še enega kurirja in tako 
prilagodijo pobiranje. Okoliše, ki jih morajo stalno prilagajati pobiranju, pa razdelijo na še 
več  okolišev.  Zaposlenci  funkcije  opravljanja  storitev  na  tak  način  stremijo  k  čim boljši 
uskladitvi organizacije dostavljanja in pobiranja z opredelitvijo okolišev. 

Ko kurirji pošiljke dostavijo, preide funkcija opravljanja storitev v finančno-računovodski del 
delovnega  procesa,  kjer  opravljeno  storitev  zaposlenci  slovenskega  podjetja  spremenijo  v 
prihodek. Tu najprej preverijo, ali imajo plačniki dostavljenih pošiljk pogodbe. V kolikor jih 
imajo, referenti izdajo račun. Ko ga stranka poravna, finančniki zaprejo terjatev in delovni 
proces  se  konča.  Če  pa  plačnik  nima  pogodbe  s  slovenskim podjetjem,  potem se  stvari 
zapletejo. Najprej se preveri, ali gre morda za napako pri zajemu podatkov o tovornih listih. 
Referenti poskusijo še enkrat najti plačnika v šifrantu strank s pogodbami. Če ga najdejo, ga 
preprosto zamenjajo in delovni proces se nadaljuje tako kot v prvem primeru. Zgodi pa se, da 
plačnik pogodbe preprosto nima. V tem primeru referenti preverijo, ali je kurir poleg pošiljke 
prejel tudi gotovino. Če jo je, je terjatev poravnana in proces se konča. In če je ni? V tem 
primeru morajo kurirji izterjati denar. Nepobrana gotovina za pošiljke, katerih plačniki nimajo 
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pogodbe, se obravnava kot napaka kurirjev, ki jo lahko popravijo tako, da gotovino izterjajo. 
Če jim to ne uspe, jim referenti  z zahtevki bremenijo plače. Z izterjavo zahtev se terjatev 
ponovno poravna in proces se konča.

Pri zgornjem opisu poteka finančno-računovodskega dela delovnega procesa, ki je prikazan 
tudi na sliki 19, moramo nujno podati tri pojasnila. Prvič, treba je pojasniti, da je zgornji opis 
procesa okrnjen, a vseeno zadosten za osnovno razumevanje. Tako je namreč proces razumela 
tedanja  ravnateljica  financ  in  računovodstva.  Vseeno  gre  za  poenostavljen  prikaz  in 
razumevanje,  ki  je  bilo  prilagojeno njenim potrebam ravnateljevanja.  Kot  bomo videli,  v 
resnici ta del delovnega procesa postane precej bolj zapleten, če upošteva tudi programske 
rešitve in zbirke podatkov. 

Drugič,  pojasniti  moramo zahtevnost  kurirjevega delovnega programa in spornost njegove 
vloge. Zaposlencem prodajne funkcije dobra razmerja s strankami zelo veliko pomenijo. Zato 
si želijo, da bi bili kurirji vestni, urejeni in prijazni do strank, in da bi pripomogli k ugledu 
slovenskega  podjetja.  Če  se  namreč  kurir  do  stranke  obnaša  neprimerno  (je  nesramen, 
škodljiv ali celo hudoben), lahko vsa prizadevanja zaposlencev prodaje po čim večjem številu 
strank in naročil propadejo. Zaposlenci v funkciji opravljanja storitev si želijo, da bi kurirji 
opravljali svoje delo čim hitreje, da ne bi poškodovali pošiljk in da bi bili urni vozniki. Kurirji 
naj bi pri svojem delu ravnali tudi odgovorno z vozili slovenskega podjetja, saj vsaka okvara 
vozila  pomeni  večjo  obremenitev  preostalih  kurirjev  in  vozil.  Podobno  pa  imajo  tudi 
zaposlenci v finančno–računovodski funkciji svoje želje in sicer, da bi bili kurirji pri svojem 
delu gospodarni in natančni pri pobiranju gotovine. Tudi oni ne marajo veliko okvar vozil, saj 
to povečuje stroške podjetja. Prav tako zahtevajo, da kurirji z divjo vožnjo ne zvišujejo porabe 
goriva, saj bo to spet povzročilo višje stroške. Poleg tega pa želijo tudi, da bi kurirji pravilno, 
jasno  in  pregledno  izpolnjevali  tovorne  liste.  Če  namreč  kurirji  izpolnjujejo  tovorne  liste 
napačno,  bodo  podatki  o  pošiljki  napačno  zajeti  in  referenti  za  izdajanje  računov  bodo 
napačno zaračunali storitve strankam. Prav tako kurirji ne smejo prevzemati pošiljk od strank 
brez pogodbe, če te ob prevzemu ne poravnajo tudi stroškov prevoza. Če kurirji kljub temu 
prevzamejo pošiljko, bodo kasneje morali izterjati plačilo ali pa bodo napako z odbitkom od 
plače poravnali referenti.

Kurirji pri opravljanju svojega dela seveda ne morejo ugoditi vsem. Zelo težko so namreč 
prijazni do strank, ki nimajo pogodbe, pa kljub temu želijo,  da bi kurirji prevzeli  njihove 
pošiljke brez plačila. Kurirji so tudi težko prijazni, ko izterjujejo denar. Nekatere stranke so 
zato  nezadovoljne  in  se  bodo zaradi  obnašanja  kurirjev  pritožile.  Ti  niso  naredili  ničesar 
napak, saj so samo opravljali svoje delo. Vendar kurirje marsikdaj kljub vsemu oštejejo, v 
prepričanju, da ima stranka vedno prav. Po drugi strani pa kurirji tudi težko uskladijo hitrost 
pobiranja  in  dostavljanja,  ki  jim jo  velevajo  zaposlenci  v  funkciji  opravljanja  storitev,  z 
natančnostjo  in  vestnostjo,  ki  jim  jo  velevajo  ravnatelji  v  finančno-računovodski  službi. 
Mnogi sicer s kurirji sočustvujejo, a jim žal ne morejo pomagati.

Tretjič,  pojasniti  moramo, zakaj  smo se do sedaj sploh toliko časa posvečali  razumevanju 
ostalih dveh delov delovnega procesa. Finančno-računovodski del delovnega procesa ima kot 
sklepno  dejanje  poslovanja  ključno  vlogo.  Toda,  ker  je  zadnji,  se  vanj  stekajo  tudi  izidi 
delovanja  vseh  prejšnjih  delov.  V  financah  in  računovodstvu  se  tako  pokažejo  vse 
pomanjkljivosti,  napake  in  slabosti  delovanja  prodajne  funkcije  in  funkcije  opravljanja 
storitev.  Če recimo zaposlenci  prodajne funkcije neprimerno prodajajo storitve,  bo število 
prepeljanih  pošiljk  upadlo  in  to  se  bo  poznalo  na  nižjem  prihodku.  Podobno  bo  tudi 
neprimerno ravnanje kurirjev s pošiljkami (poškodbe, izgube in zamujanja z dostavo) vplivalo 
na (ne)zadovoljstvo strank, zaradi česar bo prihodek spet padel. Poleg tega pa se v ta del 
poslovnega  procesa  stekajo  tudi  vsi  ključni  podatki  prejšnjih  dveh  delov,  kot  so  plačnik 
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pošiljke,  teža pošiljke, ceniki,  pogodbe...  Že majhna nepravilnost  v teh podatkih pa lahko 
pomeni izdane račune napačnih vrednosti.

Tudi  pri  delovanju  finančno-računovodskega  dela  delovnega  procesa  se  pojavijo  številna 
vprašanja in problemi. Prvi tak problem je recimo vprašanje, ali je smotrno, da gotovino od 
strank,  ki  nimajo pogodb,  terjajo  kurirji.  Kurir  za  prevoz do stranke porabi  nekaj  goriva, 
katerega vrednost je lahko višja od terjanega zneska. Povprečna vrednost dostave pa je okoli 5 
EUR. Poleg tega pa kurir ta čas ne bo mogel pobirati in dostavljati tekočih pošiljk. Zato bi 
bilo  morda  bolje,  če  bi  referenti  vse  terjatve  obravnavali  enako.  To  pomeni,  da  bi  vse 
neplačane storitve vedno tudi izterjali, ne glede na to, ali ima stranka pogodbo ali ne. Mogoče 
pa bi moralo slovensko podjetje ravnati tako kot druga hčerinska podjetja, ki s strankami, ki 
nimajo  pogodb,  preprosto  ne  poslujejo.  To  bi  hkrati  pomenilo,  da  kurirji  ne  bi  bili  več 
obremenjeni s pobiranjem gotovine. Prav tako pa bi se znižalo tudi tveganje izgube gotovine, 
saj  ima  marsikateri  kurir  lepljive  prste  in  si  pobrano gotovino  sem ter  tja  za  kratek  čas 
izposodi.  Po  drugi  strani  pa  bi  to  vsekakor  zelo  poenostavilo  finančno-računovodski  del 
delovnega  procesa.  Vendar  se  na  ta  način  zbrani  gotovini  v  slovenskem  podjetju  ne 
nameravamo  odpovedati,  saj  predstavlja  prevelik  delež  prihodka.  In  četudi  bi  ukinili 
prejemanje  gotovine  za  dostavo,  bi  še  vedno povzročala  preglavice  gotovina  za  odkupne 
pošiljke.
 
Drugo takšno vprašanje pri poteku finančno-računovodskega dela delovnega procesa je, ali je 
lahko plačnik pošiljke tudi prejemnik, oziroma še bolje, kdo je sploh lahko plačnik pošiljke? 
Za številne pogodbene stranke je to namreč zelo priročno. Vzemimo za primer podjetje, ki za 
razvoz svojih izdelkov uporablja slovensko podjetje. Če bodo prejemniki s kupljenimi izdelki 
zadovoljni,  bodo pošiljko obdržali.  Če pa ne,  jo bodo želeli  vrniti  pošiljatelju  in sicer  na 
njegove stroške. Vendar kako naj voznik ob prevzemu takšne pošiljke ve, da gre res za vračilo 
izdelka in da ima prejemnik sklenjeno pogodbo s slovenskim podjetjem? Po drugi strani pa 
imajo nekatera podjetja več podružnic. Podjetje »Frizerstvo Baloh d.o.o., Ljubljana, Celovška 
123« ima lahko namreč več frizerskih salonov po celi Sloveniji. Ko bo kurir prišel po pošiljko 
k frizerju na Vrhniko, ne bo vedel, da gre za podjetje »Frizerstvo Baloh d.o.o., Ljubljana«. 
Mislil  bo,  da  je  pošiljatelj  »Frizerski  salon  Baloh  Vrhnika«.  Podobno  tudi  referent  za 
izdajanje računov ne bo vedel, da je plačnik pošiljke podjetje »Frizerstvo Baloh d.o.o.«, zato 
bo kurirja napotil po gotovino k »Frizerskemu salonu Baloh Vrhnika«. Salon namreč pogodbe 
nima, medtem ko jo podjetje ima. Ali naj potem kurirji na tovorni list dopišejo plačnika in 
njegovo številko pogodbe? Kaj pa, če bo potem neki pošiljatelj trdil, da je plačnik pošiljke 
»Frizerstvo Baloh d.o.o.«, pa ta v resnici ni? Kaj pa, če se fizična oseba opredeli kot pravna?

Tretji problem se nanaša na zavrnjene pošiljke. Ali je smotrno zavrnjeno pošiljko odpeljati 
nazaj  pošiljatelju?  Takšna  pošiljka  predstavlja  za  slovensko  podjetje  namreč  dvakraten 
strošek,  saj  potuje  v  obe  smeri:  od  pošiljatelja  k  prejemniku  in  potem  spet  nazaj  od 
prejemnika k pošiljatelju. Pri tem pa se plačniku zaračuna storitev potovanja pošiljke samo v 
eno smer. In še ta po navadi ne bo poravnana, saj gre očitno za nesporazum med pošiljateljem 
in prejemnikom. Če je namreč plačnik prevoza prejemnik, bo trdil, da mora stroške pošiljke 
poravnati pošiljatelj, saj niti približno ne ve, zakaj mu jo pošilja. Če pa je plačnik pošiljatelj, 
bo želel najprej imeti dokaz, da je pošiljka prispela k prejemniku in jo je ta resnično zavrnil. 
Potem pa lahko pošiljko spet zavrne in veli kurirju, naj jo še enkrat odpelje prejemniku, češ da 
je z njim dogovorjen, da jo bo tokrat sprejel. Da bi se temu izognili, zavrnjene pošiljke zbirajo 
v skladiščih,  kjer jih pošiljatelji  lahko prevzamejo samo, če imajo dokazilo,  da so stroške 
prevoza pošiljke že poravnali. K sreči zavrnjenih pošiljk ni veliko, a kot lahko vidimo, so 
velik  izziv za finančno-računovodski  del  delovnega  procesa.  Še večji  izziv  pa predstavlja 
sledeče vprašanje: »Kaj se zgodi, če kurir prevzeto pošiljko pelje kar naravnost k prejemniku, 
vmes pa uniči tovorni list in gotovino pospravi v svoj žep?«
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Naše razumevanje delovnega procesa je v tem trenutku gotovo že tako dobro, da si lahko 
pogledamo, kako je njegov finančno-računovodski del podprt s programskimi rešitvami in 
zbirkami podatkov. To je za nas še posebej pomembno, saj gre namreč za podatkovni vidik 
delovnega  procesa,  ki  ga  bomo  kasneje  kot  osnovo  uporabljali  pri  načrtovanju  nujnih 
sprememb pri uvajanju FRN. Vendar je bilo raziskovanje podatkovnega vidika vse prej kot 
lahka naloga. Zaposlenci pri opravljanju svojih delovnih nalog namreč niso preveč pozorni na 
delovanje  programskih  rešitev  in  zbirk  podatkov.  Bolj  kot  podatkovni  vidik  delovnega 
procesa jih zanima njegov resnični, vidni, potek. Ko jih povprašujete o tem, kako delujejo 
programske  rešitve,  ki  jih  uporabljajo,  boste  deležni  različnih  odzivov.  Nekateri  samo 
skomignejo z rameni, drugi se nasmejijo in rečejo, da niso programerji, spet tretji se trudijo 
pojasniti  delovanje programskih rešitev,  a če jim to ne uspe tako,  kot si želijo,  postanejo 
živčni in pogovor najraje zaključijo. Zaposlenci si namreč programske rešitve predstavljajo 
kot nekakšne nevidne nadzornike, ki po njihovem mnenju samo čakajo, kdaj bo kdo od njih 
naredil  napako,  ki  bo  povzročila  popolno  uničenje  informacijskega  sistema.  Zaradi  tega 
uporabljajo programske rešitve samo toliko, kot je nujno potrebno, in še to natanko tako, kot 
so jih to naučili informatiki. Prav tako jih ne zanima kdaj, zakaj in kako uporablja podatke, ki 
jih zajemajo, oziroma kako njihovo delo vpliva na delovni proces in na uporabo programskih 
rešitev drugih uporabnikov. 

Ker so uporabniki programskih rešitev tako zelo skopi z informacijami, se je bolj smiselno 
usmeriti k razvijalcem programskih rešitev, seveda če je za to sploh mogoče. Podjetja, ki se 
ukvarjajo z razvojem programskih rešitev, namreč nudijo svojim uporabnikom z oddelki za 
tehnično pomoč zgolj osnovne podatke o uporabi programskih rešitev, podrobnejše pa dajejo 
zgolj izjemoma. Podobno ravnajo tudi razvijalci izvirno razvitih hišnih programskih rešitev, 
ki so zaradi znanja o delovanju programskih rešitev nenadomestljivi. Druga težava je, da tudi, 
če  vam kdaj  uspe  govoriti  s  kakšnim razvijalcem programskih  rešitev,  bo  ta  sicer  vedel 
povedati tisoč podrobnosti, bo bistvo izluščil le s težavo. Če bi vseeno radi izvedeli več o 
delovanju programskih rešitev,  vam ne preostane drugega,  kot da se prelevite  v vohljača. 
Izpraševance morate prepričati, da se za delovanje programskih rešitev zanimate kar tako, ker 
nimate  drugega dela.  S tem namreč  uporabnike zelo  sprostite,  razvijalcem pa daste  jasno 
vedeti, da ne želite ogroziti njihovega položaja nenadomestljivih. Če pa jih med pogovorom 
povabite še na kosilo, boste izvedeli tudi stvari, katere bi bilo morda bolje, če jih sploh ne 
bi…

Podatkovni  vidik  finančno-računovodskega  dela  delovnega  procesa  pred  uvedbo  FRN 
prikazuje slika 20. Sestavljen je iz dveh delov: levega, po katerem potujejo domače pošiljke in 
desnega, po katerem potujejo meddržavne pošiljke. Gre za delitev, ki je nastala kot posledica 
prevzema in kasnejših pripojitev podjetju 1 in 2 k slovenskemu podjetju. Levi del namreč 
predstavlja podporo delovnega procesa s programskimi rešitvami podjetja 1, medtem ko desni 
del podporo delovnega procesa s programskimi rešitvami slovenskega podjetja. 
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Podjetje  1  je  bilo  ustanovljeno leta  1990 s  tremi  zaposlenci.  Ti  so  na  začetku  opravljali 
dejavnost pobiranja in  dostavljanja  pošiljk s  pogodbenimi kurirji  samo v Ljubljani.  Ko je 
podjetje pričelo večati obseg svojega poslovanja in je število pošiljk pričelo naraščati, so bile 
potrebe po programski rešitvi za opravljanje storitev, ki bi pospešila in olajšala vsakodnevno 
delo,  vse  večje.  Zaradi  tega  je  eden  izmed  zaposlencev  razvil  izvirno  hišno  programsko 
rešitev, imenovano PRS, ki je prvotno vsebovala šifrante:

- pošt in poštnih številk;
- strank: šifra, naziv, naslov, poštna številka in pošta stranke;
- kurirjev: šifra, ime in priimek, naslov, poštna številka in pošta kurirja;
- okoliše: šifra okoliša in njegov opis;
- vozil: garažna številka (šifra vozila), osnovni podatki (znamka, številka šasije, moč in 

prostornina motorja…) kot tudi število prevoženih kilometrov… 
- skladišč: šifra, naziv, naslov, poštna številka in pošta skladišča;

hkrati pa tudi omogočala:
- zajemanje  podatkov  o  pošiljkah;  referenti  za  zajem  tovornih  listov  so  zajemali 

naslednje  podatke:  številko  tovornega  lista,  pošiljatelja,  prejemnika,  čas  in  datum 
pobiranja pošiljke, okoliše pobiranja, čas in datum dostave pošiljke…

- zajemanje  podatkov  o  potnih  nalogih;  kurirji  so  vsako jutro  oddali  potni  nalog,  s 
katerega  so  referenti  zajeli  naslednje  podatke:  šifro  potnega  naloga,  šifro  kurirja, 
garažno številko, šifro okoliša, datum, začetno in končno stanje števca... 

- razvrščanje pošiljk po okoliših; zaposlenci so lahko na osnovi prejemnikovega naslova 
razvrstili pošiljke po okoliših;

- tiskanje seznamov tovornih listov za dostavo (po okoliših); kurirjem so vsako jutro 
ravnatelji  skladišč  natisnili  seznam  pošiljk,  ki  so  jih  morali  dostaviti  na  nekem 
okolišu;

- ravnanje  z  voznim  parkom;  skrbnik  voznega  parka  je  lahko  spremljal  število 
prevoženih kilometrov, popravila in registracije vozil.

Čeprav je bila PRS razvita za zaposlence v funkciji opravljanja storitev, pa ti niso bili njeni 
edini uporabniki. Takoj ko se je podjetje 1 razvilo toliko, da so tudi druge funkcije postale 
organizacijsko podprte, so zaposlenci le teh pričakovali,  da bo tudi njihovo delo podprto s 
PRS. Tako je bil šifrant strank na željo zaposlencev iz prodajne funkcije prilagojen za zajem 
podatkov  o  pogodbah.  Podobno  je  bil  šifrant  kurirjev  spremenjen  na  željo  zaposlencev 
kadrovske funkcije v šifrant podatkov vseh zaposlencev. Poleg organizacijskih sprememb pa 
so  PRS dogradili  tudi  zaradi  ponudbe  novih  storitev  in  širitve  poslovanja.  Ob  običajnih 
pošiljkah je podjetje ponudilo svojim strankam tudi možnost dostavljanja odkupnih pošiljk. 
Te so bile enake kot navadne, le da so kurirji pri dostavi pošiljk pobrali od prejemnikov tudi 
gotovino za pošiljatelje. Vso prejeto gotovino so v podjetju dnevno zbirali in jo kasneje enkrat 
tedensko izročili pošiljateljem kot kupnine. Seveda zbiranje gotovine in pošiljanje kupninskih 
pošiljk ne bi bilo mogoče, če ne bi bilo ustrezno podprto s PRS. Tako so želje po nadaljnjem 
razvoju PRS deževale z vseh koncev in ta programska rešitev se je kmalu pričela uporabljati 
tudi za izdajanje računov, zajem podatkov o prevzemu pošiljk in reklamacijah, pridobivanje 
podatkov o prihodku, arhiviranje podatkov o tovornih listih… PRS se je tako razvila v čisto 
pravi  informacijski  sistem,  ki  je  predstavljal  hrbtenico  za  spremljanje  delovnega  procesa 
podjetja 1. 

Kasneje  so  s  PRS povezali  tudi  dve  že  razviti  programski  rešitvi,  s  katerima  je  podjetje 
podprlo  delo  računovodske  in  finančne  funkcije.  Gre  za  programski  rešitvi  FRS  in  BA. 
Programska rešitev PRS je bila življenjsko delo enega izmed zaposlencev. Razvita je bila v 
programskem jeziku Cobol. To je programski jezik za ravnanje z zbirkami podatkov, ki je na 
robu izumrtja. 
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Vendar  je  primernost  Cobola  za  razvoj  informacijskih sistemov  dandanes  zelo  vprašljiva. 
Prvič  zato,  ker  izrazna  moč  Cobola  kar  nekajkrat  zaostaja  za  izrazno  močjo  sodobnih 
programskih jezikov. Preprost  popravek ali  razvoj novega obrazca tako v Cobolu traja od 
5-10 x več časa kot s kakšnim sodobnim programskim jezikom ali orodjem (npr. MS Access, 
Oracle Developer, .Netu...). Drugič pa je dandanes težko najti Cobolove programerje in tudi 
če jih človek najde, ti svoje delo »mastno« zaračunajo. Če dodamo še to, da razvoj PRS ni bil 
nikoli olistninjen, potem je najbrž vsakomur jasno, da je bilo podjetje 1 odvisno izključno od 
enega samega človeka za razvoj in vzdrževanje PRS, kar je pomenilo veliko tveganje. Če se je 
namreč pri delovanju programske rešitve PRS kaj zalomilo in njen razvijalec ni bil na voljo, 
potem se je poslovanje podjetje 1 ustavilo. 

Tudi pridobivanje podatkov iz PRS je bilo zelo težavno. Ne samo, da je bil človek vezan na 
čas in pripravljenost avtorja PRS, temveč se je pri tem izkazalo tudi, da je Cobol za pisanje 
poizvedb v primerjavi s sodobnimi programskimi jeziki in orodji zelo zastarel. Združevanje 
podatkov iz več preglednic je bilo v Cobolu tako zelo zahtevno, da je bilo veliko hitreje in 
lažje,  če je avtor PRS podatke najprej  shranil  v besedilne datoteke (za vsako preglednico 
posebej), te pa so zaposlenci v kakšnem primernejšem orodju, kot je npr. MS Access, kasneje 
tudi združili.

Kljub vsemu pa velja omeniti tudi nekatere prednosti programske rešitve PRS. Prva je ta, da 
kljub temu, da je bilo podjetje vezano z razvojem in vzdrževanjem samo na enega človeka, ni 
s tem imelo posebnih težav. Zaposlenec, ki je razvil PRS, je bil namreč človek na mestu in ni 
nikoli izrabljal te odvisnosti. Druga prednost PRS je izhajala iz programskega jezika Cobol. 
Ker gre za enega izmed prvih programskih jezikov z manjšo izrazno močjo, je bilo sicer, kot 
že  rečeno,  programiranje  v  Cobolu počasnejše,  a  je  bila  zato  programska koda dosti  bolj 
»čista«, zaradi česar je bilo njeno izvajanje hitrejše. Za delovanje PRS so tako zadostovali že 
srednje  zmogljivi  računalniki  kot  strežniki  in  nižje  zmogljivi  osebni  računalniki  kot 
odjemalci.  Tretja prednost je ta, da se programska rešitev PRS nikoli ni »sesula« oziroma 
prenehala s svojim delovanjem. Podobno tudi nikoli ni bila okužena z nobenim računalniškim 
virusom. 

Še največja  prednost  programske rešitve  PRS pa je  bila  ta,  da je  zelo  smotrno  podpirala 
delovni proces podjetja 1. Razvijalec je PRS neprestano usklajeval z delovnim procesom in jo 
dograjeval glede na želje lastnika.  Vendar jo je kasneje tudi okrnil,  če se je pokazalo,  da 
postaja  poslovni  proces  zaradi  uporabe  programske  rešitve  nesmotrn.  Tako  je  podjetje  1 
doseglo, da so bile koristi uporabe PRS res največje.

Programska  rešitev  FRS,  se  je  -  kot  že  rečeno  -  uporabljala  za  podporo  poslovanja 
računovodske in finančne funkcije. Gre za programsko rešitev, ki je omogočala ravnanje s 
podatki o glavni knjigi (opredelitev podatkov kontnega načrta ali plana, knjiženje podatkov 
po kontih, ravnanje s podatki o stroškovnih mestih, ravnanje s podatki o saldakontih kupcev 
in dobaviteljev...) in s podatkom o osnovnih sredstvih (zajem podatkov osnovnih sredstvih, 
obračun podatkov o amortizaciji, razni izpisi...), oboje je bilo prilagojeno SRS - slovenskim 
računovodskim standardom. Programsko rešitev BA pa je podjetje dobilo brezplačno s tem, 
da  je  odprlo  bančni  račun  pri  eni  izmed  bank.  Gre  za  programsko  rešitev,  ki  omogoča 
spremljanje plačil, izdajanje nalogov za plačila, pregled bančnega prometa...

Oglejmo si sedaj finančno-računovodski del delovnega procesa podjetja 1 na levem delu slike 
20 in njegovo podprtost z omenjenimi programskimi rešitvami in zbirkami podatkov. Pri tem 
pa imejmo pred očmi njegovo vpetost v poslovni proces pobiranja in dostavljanja pošiljk po 
Sloveniji.  Kurir  je v skladišču oddal vse nedostavljene in pobrane pošiljke.  Pri  tem se je 
razbremenil  vse  prejete  gotovine  s  seznamom prejetih  pošiljk  in  s  pripadajočimi  drugimi 
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izvodi tovornih listov. Pošiljke so nato nadaljevale svojo pot vse do ljubljanskega skladišča, 
kjer so jih ponovno stehtali in na tovorne liste dopisali resnične teže. Takoj zatem so s pošiljk 
pobrali tretje izvode tovornih listov (tako da sta ostala samo še dva, eden za stranko in drugi 
za razbremenitev kurirja), ki so jih kasneje uporabili referenti za zajem podatkov o pošiljkah v 
programski rešitvi PRN. Podobno je tudi gotovina, ki so se je razbremenili kurirji in so jo 
zbrali  ravnatelji  skladišč,  skupaj  s  pošiljkami  potovala  v  ljubljansko  skladišče.  Tam  so 
blagajniki za vsakega kurirja posebej še enkrat prešteli vso gotovino in preverili, če je bila 
pobrana za vse tovorne liste, ki jih je kurir navedel na razbremenitvenem listu. Blagajniki so 
nato podatke o tovornih listih v programski rešitvi PRN dopolnili z zneski prejete gotovine. 
Delovni  proces  so nadaljevali  referenti  za  izdajo računov,  ki  so najprej  preverili,  ali  ima 
plačnik pogodbo. Če je ni imel, so o tem obvestili blagajnike, ki so iz razbremenitvenih listov 
razbrali,  kateri  kurir  je  pozabil  pobrati  gotovino.  Temu  kurirju  so  posredovali  fotokopijo 
tovornega lista in navodilo, naj v najkrajšem možnem času izterja gotovino. Če jo je kurirju 
uspelo pobrati, jo je oddal ravnatelju skladišča, ki jo je posredoval blagajnikom. Ti so nato 
znesek gotovino zajeli v PRS in tako zaprli terjatev. Če pa kurirju gotovine ni uspelo pobrati, 
so mu referenti nepobrani znesek odtrgali od plače in v PRS zaprli terjatev. 

V PRS so tako na koncu ostale samo še tiste pošiljke, katerih plačniki so imeli pogodbo. Tem 
so na osnovi teže dodali vrednosti, jih zbrali po plačnikih, dopisali zraven še popust in računi 
so bili pripravljeni. Referenti za izdajanje računov so nato račune vstavili v pisemske ovojnice 
in jih poslali strankam, podatke o računih pa iz PRS prenesli v FRS, kjer je račune na osnovi 
prejemkov, pridobljenih iz BA, dnevno zapiral finančnik. Vse neporavnane račune so skušali 
izterjati referenti za ravnanje s terjatvami.

5.4.3 PODATKOVNI VIDIK ŽELENEGA POSLOVNEGA PROCESA

Ko je matična družba s slovenskim podjetjem pooblastila podjetje 1 za dostavo meddržavnih 
pošiljk, so to v funkciji opravljanja storitev podjetja 1 rešili tako, da so slovensko podjetje 
obravnavali enako kot vse ostale stranke. Za vsako meddržavno pošiljko so namreč izpolnili 
nove  (svoje)  tovorne  liste  in  podatke  zajeli  v  PRS.  Kurirji  so  nato  pošiljke  dostavili 
prejemnikom, referenti pa so vrednost dostave zaračunali slovenskemu podjetju.

Ker je bilo sodelovanje slovenskega podjetja z obema podjetjema (1 in 2) uspešno, so se pri 
matični  družbi  odločili,  da ju bodo prevzeli,  saj  bodo tako lahko bolje opravljali  dostavo 
domačih in meddržavnih pošiljk. Podjetje 1 je namreč imelo logistično omrežje, podjetje 2 pa 
kurirje  in  vozila,  kar  je  skupaj  omogočalo  opravljanje  obeh  dejavnosti.  Poleg  tega  pa  je 
slovensko  podjetje  s  prevzemom  podjetja  1  pridobila  tudi  odlično  izhodišče  za  trženje 
meddržavnih pošiljk. Strankam, ki so sodelovale s podjetjem 1, so namreč ponudili še dostavo 
pošiljk po celem svetu.
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Preglednica  1:  Podatki  o  treh podjetjih pred prevzemom,  skupini  po prevzemu in načrtovanem slovenskem  
podjetju

Vendar pa so prevzemi kljub privlačnosti širjenja poslovanja in koristim iz ekonomije obsega 
zelo  tvegani.  Prevzemna  podjetja  namreč  niso samo lastnina,  ki  se  kupuje,  temveč  so to 
združbe z zaposlenci ter razmerji med njimi. Ko neko podjetje prevzemajo, ne prevzemajo 
samo poslovanje tega podjetja, ampak tudi vse,  kar to poslovanje udejanja,  torej  poslovni 
proces in organizacijo podjetja. To pa prevzemniki pogosto prezrejo oziroma zanemarijo, kar 
ima  lahko  zelo  uničujoče  posledice  za  podjetje.  Težko  je  namreč  predvideti  odziv 
zaposlencev,  če  se zamenja ravnateljstvo ob spremembi  delovnih programov zaposlencev, 
njihovih  položajev...  Zaposlenci  lahko  postanejo  zelo  nezadovoljni  in  pričnejo  slabše 
opravljati svoje naloge. Razmere po prevzemu pogosto obudijo tudi vse tisto (negativno), kar 
se  je  prej  dolgo  časa  kopičilo  in  skrivalo  v  organizaciji  prevzetega  podjetja.  Nepravilno 
udejanjeno združevanje podjetij po prevzemu je lahko zelo draga šola, ki se lahko namesto s 
širjenjem poslovanja konča celo s propadom skupine podjetij.

Poglejmo  si,  kako  so  se  s  prevzemnim  izzivom  soočili  ravnatelji  projektne  skupine 
(preglednica 1). Po prevzemu so najprej osnovali sedež skupine podjetij v poslovnih prostorih 
prevzetega  podjetja  1,  ki  je  bilo  predvideno  kot  nov  nosilec  dejavnosti  razširjenega 
slovenskega  podjetja.  Takoj  za  tem  so  začeli  snovati  začasne  organizacijske  enote  in 
spreminjati  delovni proces. Pri tem pa velja opozoriti,  da (po)enoten(i) poslovni proces ni 
samo  »na  hitro«  združen  poslovni  proces,  temveč  je  to  njegova  nadgradnja,  ki  vsebuje 
najboljše prakse vseh prevzetih podjetij. Za ravnatelje projektne skupine je bila to priložnost, 
da znižajo stroške, povečajo prihodke, povečajo raznolikost storitev in bolj smotrno izrabijo 
prvine poslovnih procesov. 
S to namero so se ravnatelji projektne skupine lotili spreminjanja funkcije opravljanja storitev 
podjetja 1. Z njo so namreč želeli podpreti tudi dostavljanje meddržavnih pošiljk. Najprej so 
zato  skladišča  podjetja  1  povezali  z  logističnim  omrežjem  matičnega  podjetja  (cestna 
povezava  z  avstrijskim skladiščem in zračna  povezava  z  belgijskim skladiščem).  Nato  so 
kurirjem pojasnili, kako se pri pobiranju izpolnjuje nove - meddržavne tovorne liste in na kaj 
morajo  biti  pazljivi  pri  dostavi  meddržavnih  pošiljk.  Prav  tako  so  zajem  podatkov  o 
meddržavnih pošiljkah in izdajanje računov podprli s programsko rešitvijo PRN. Programska 
rešitev  PRS,  ki  so  jo  uporabljali  za  zajem  podatkov  o  domačih  pošiljkah,  namreč  ni 
omogočala  dostave  meddržavnih  pošiljk,  ki  je  potekala  v  drugih  hčerinskih  podjetjih 
matičnega podjetja. 

Po drugi strani pa je programska rešitev PRN preveč napredno podpirala delovanje funkcije 
opravljanja storitev,  da bi jo lahko uporabili  za dostavo pošiljk po Sloveniji.  Dostavljanje 
pošiljk po drugih državah je namreč potekalo popolnoma drugače kot v Sloveniji. Kurirji so 
med  dostavljanjem preko dlančnikov  (»in-cab devices«)  dobivali  naročila  za  pošiljke.  Na 
koncu delovnega dne so se vseh pobranih pošiljk v skladiščih razbremenili. Vsako pošiljko so 
nato skladiščniki stehtali, izmerili in s tovornega lista prebrali črtno kodo pošiljke. Referenti 
so zajeli podatke o pošiljatelju, prejemniku, teži in velikosti pošiljke ter na vse pakete pošiljk 
nalepili  lističe  s  črtno  kodo in  podatki  o  predvideni  poti  pošiljk  po  logističnem omrežju 
matičnega podjetja. Ko so skladiščniki katerokoli pošiljko natovorili na vozilo ali z njega, so z 
lističev prebrali  črtne kode.  Tako se je vedno vedelo,  kje se kakšna pošiljka nahaja.  Tudi 
načrtovanje pošiljk po okoliših je bilo bolj natančno in pravilno, saj so se na dostavnih listih 
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kurirjev izpisale samo številke tistih pošiljk, ki so se v nekem skladišču tudi zares nahajale. S 
programsko rešitvijo PRN so tako lahko vedno ugotovili, kje se kakšna pošiljka nahaja. 

Ravnateljem  projektne  skupine  je  tako  uspelo  združiti  notranji  vidik  delovnega  procesa 
funkcije opravljanja storitev za domače in meddržavne pošiljke. Vendarle pa jim združitev 
podatkovnega  vidika  zaradi  dveh  različnih  programskih  rešitev  ni  uspela.  Podatki  o 
meddržavnih  pošiljkah  so  bili  zajeti  samo  v  programski  rešitvi  PRN,  zato  referentom ni 
preostalo drugega, kot da tudi s to programsko rešitvijo tiskajo račune. Stranke so tako ločeno 
dobivale  račune  za  domače  in  meddržavne  pošiljke.  Pri  tem  pa  so  bile  postavke  na 
meddržavnih računih veliko bolj natančne, saj so bili tudi podatki o pošiljkah v programski 
rešitvi PRN zajeti bolj nadrobno. 

Zaradi uporabe dveh različnih programskih rešitev so se nehote pričeli podvajati podatki o 
strankah.  Stranke,  ki  so  pred  prevzemom  sodelovale  s  podjetjem  1,  so  bile  zajete  v 
programski  rešitvi  PRS  pod  šifro  svoje  pogodbe.  Stranke,  ki  so  pričele  sodelovati  s 
slovenskim podjetjem, pa so zajeli v programski rešitvi PRN pod številko pogodbe, ki jo je 
stranka  podpisala  s  slovenskim podjetjem.  Tako so  imele  stranke,  kar  po  dve  pogodbi  z 
različnima  popustoma.  Dostavo pošiljk  so sicer  naročale  na isto  telefonsko številko,  a  so 
morale pri naročilu domačih pošiljk navesti številko pogodbe s podjetjem 1 in pri naročilu 
meddržavnih  pošiljk  številko  pogodbe  s  slovenskim  podjetjem.  Tudi  cene  meddržavnih 
pošiljk  so  drugače  obračunavali  od  domačih.  Prav  tako  so  za  meddržavne  pošiljke 
zaračunavali cene, ki so temeljile na resničnih težah, medtem ko za domače ne. Ko je namreč 
meddržavna  pošiljka  potovala  po  logističnem  omrežju  matičnega  podjetja,  so  njeno  težo 
preverili in jo popravili v PRN. Kljub temu, da so stranke pri dostavljanju pošiljk po Sloveniji 
in  svetu  sodelovale  z  istimi  zaposlenci  (kurirji,  referenti  za  ravnanje  s  terjatvami, 
računovodji),  so  bila  pravila  zaračunavanja  različna.  Številne  stranke  so  bile  zato  zelo 
zmedene in nezadovoljne.

Zaradi dveh programskih rešitev so imeli  številne težave tudi  prodajniki.  Po prevzemu so 
namreč številne stranke, ki so prej pošiljale pakete samo po Sloveniji,  želele pošiljati tudi 
drugam po svetu. Vendar stranke niso razumele, zakaj morajo za dostavo meddržavnih pošiljk 
podpisati novo pogodbo in to s slovenskim podjetjem. Vendarle je bilo podjetje 1 tisto, ki jim 
je  ponudilo  to  možnost.  Zato  so  stranke  pričele  oddajati  meddržavne  pošiljke  s  številko 
pogodbe  podjetja  1.  Ker  kurirji  tega  niso  preverjali,  prodajniki  pa  niso  uspeli  z  vsemi 
obstoječimi strankami podjetja 1 podpisati novih pogodb, so se v programski  rešitvi  PRN 
pojavile pošiljke, katerih plačniki niso imeli pogodbe. Ker je bilo potrebno tudi te pošiljke 
nekako zaračunati, so referenti za izdajo računov pričeli šifrant strank dopolnjevati na podlagi 
šifranta strank iz programske rešitve PRS. Pri tem pa podatkov o strankah niso zajemali z 
enakimi številkami pogodbe, kot so jih te imele v PRS. Programska rešitev PRN je namreč pri 
zajemu podatkov avtomatsko določila številko pogodbe. Podatki o strankah v šifrantu PRN so 
bili s podatki strank v šifrantu PRS, sicer vedno skladni, zaradi različnih številk pogodb pa so 
bili med seboj nezdružljivi. 

Velik problem so predstavljale tudi poslovalnice strank – njihova hčerinska podjetja, ki so 
naročala pošiljke preko številkami pogodbe matičnih podjetij.  Ker poslovalnice niso imele 
sklenjene pogodbe s slovenskim podjetjem, so referenti za izdajanje računov izdajali račune 
kar na matične družbe. Zaradi tega so bili v poslovalnicah zelo nezadovoljni in so vztrajali, da 
jim referenti izdajo račune z njihovimi podatki kljub temu, da nimajo sklenjene pogodbe. Ker 
so bili takrat šifranti pogodb že tako ali tako neusklajeni s pisnimi pogodbami, so referenti za 
zajem  podatkov  v  obe  programski  rešitvi  preprosto  zajeli  tudi  vse  podatke  o  teh 
problematičnih poslovalnicah. 
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Ravnatelji  projektne  skupine  pa  so  finančno-računovodski  del  delovnega  procesa 
meddržavnih pošiljk »izboljševali« še naprej. Stranke brez pogodb namreč sprva niso mogle 
pošiljati  meddržavnih  pošiljk,  saj  programska rešitev PRN ni podpirala  zbiranja  gotovine. 
Zato so se ravnatelji projektne skupine odločili, da bodo tudi gotovino za meddržavne pošiljke 
zbirali  s PRS. Podatke o meddržavnih pošiljkah, ki so bile poravnane z gotovino, so tako 
zajeli  kar v dveh programskih rešitvah (slika 21). Referenti  so nato v PRS izdali  posebne 
gotovinske račune, ki v FRN niso bili prenešeni enako kot ostale terjatve. 

Finančno-računovodska dela delovnih procesov za domače in meddržavne pošiljke sta tako 
»navzven«  pravzaprav  potekala  enako.  Razlikovala  sta  se  samo  pri  zajemu  podatkov  o 
tovornih listih in strankah (različni tovorni listi, različne pogodbe in programske rešitve) ter 
izdaji računov (različni izpisi računov). Ravnatelji projektne skupine so bili zato prepričani, 
da pravilno združujejo poslovanja podjetij, zato so nadaljevali s svojim delom. Navzven pa so 
se zaradi različne uporabe programskih rešitev za podporo funkcije opravljanja storitev že 
kazale pri poslovanju določene pomanjkljivosti in nepravilnosti, zaradi katerih so bile stranke 
nezadovoljne.  Podobno  so  navznoter  ločeni  podatki  povzročali  preglavice  finančniku, 
referentom za ravnanje s terjatvami in računovodjem. 

Obdobje  med  prevzemom  in  priključitvijo  je  bilo  za  računovodje  zelo  kočljivo.  Pred 
prevzemom  so  podjetja  sicer  že  sodelovala,  a  so  tudi  ločeno  spremljala  vsaka  svoje 
poslovanje. Po prevzemu je nastala skupina podjetij (ali holding), v kateri so bili slovensko 
podjetje (kot lastnik) in podjetji 1 ter 2 (kot hčerinski podjetji), ki sta za slovensko podjetje 
opravljali  dejavnost  dostave pošiljk po Sloveniji  (slika  21).  Vsa tri  podjetja  so bila  kljub 
prevzemu  še  vedno  dolžna  kot  pravne  osebe  spremljati  vsaka  svoje  poslovanje.  Ker  sta 
podjetje  2  in  slovensko  podjetje  zaradi  manjšega  obsega  poslovanja  za  vodenje  svojega 
računovodstva pred prevzemom uporabljali podizvajalca, je po prevzemu teža računovodstva 
vseh treh podjetij  padla  na računovodski  oddelek podjetja  1.  Slika 21 prikazuje  lastniško 
sestavo in sodelovanje med podjetji pred prevzemom, po prevzemu in po pripojitvi. 
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Slika 21: Podjetja pred prevzemom, po prevzemu in po pripojitvi

Podobno se je tudi oddelek podjetja 1 za ravnanje s terjatvami moral soočiti s terjatvami vseh 
treh podjetij. Zaradi tega so ravnatelji projektne skupine računovodjem in referentom naročili, 
naj tudi za podjetje 2 in slovensko podjetje ustvarijo zbirko podatkov v programski rešitvi 
FRS.  To  je  pomenilo,  da  so  zaposlenci  v  računovodstvu  in  na  oddelku  za  ravnanje  s 
terjatvami morali kar naenkrat opravljali 2- do 3-krat več dela kot pred združitvijo. 
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Računovodje so morali spremljati in nadzorovati višino tako imenovanih »transfernih cen«. 
Te predstavljajo računi, ki si jih izdajajo podjetja v skupini. Po eni strani je podjetje 1 moralo 
plačevati podjetju 2 uporabo kurirjev in vozil, po drugi strani pa slovenskemu podjetju ni bilo 
treba plačevati uporabe cestnega omrežja podjetja 1, saj je bilo lastnik tega podjetja. Kljub 
temu, da so prihodke od dostave meddržavnih pošiljk spremljali  kot prihodke slovenskega 
podjetja, so prihodke od dostave domačih pošiljk spremljali kot prihodke podjetja 1. Podobno 
so  storitev  meddržavnih  pošiljk  po  Sloveniji  zaračunavali  drugim  hčerinskim  podjetjem 
matičnega podjetja, te pa so zaračunavale storitev dostave meddržavnih pošiljk slovenskemu 
podjetju. Zelo pomembno pa je bilo, da so pri matičnem podjetju znali višino računov med 
hčerinskimi  podjetji  tudi  utemeljiti,  saj  bi  jih  sicer  lahko  obtožili  davčne  utaje.  Matično 
podjetje bi namreč lahko s takšnimi računi »prelivalo« dobičke iz držav z višjo obdavčitvijo v 
tiste  z  nižjo.  Poslovanje  hčerinskih  podjetij  so  tako  budno  spremljali  tudi  davčni  uradi 
posameznih držav. Zaradi tega je bilo za matično podjetje ključno, da so bili stroški, ki so 
služili kot osnova za obračun transfernih cen, pravilni. Delo zaposlencev v računovodstvu je 
tako po prevzemu postalo precej bolj zahtevno in zapleteno.

Obe programski  rešitvi,  ki  sta podpirali  funkcijo opravljanja in poprevzemne razmere,  sta 
zapletli  delo  referentom za  ravnanje  s  terjatvami  kot  tudi  finančniku.  V zbirko  podatkov 
podjetja 1 programske rešitve FRS so namreč prenašali vsi račune za domače pošiljke (vezani 
na stranke iz PRS), medtem ko so v zbirko podatkov slovenskega podjetja prenašali račune za 
meddržavne pošiljke (vezani  na stranke  iz  PRN).  Finančnik  je  zato moral  račune  v obeh 
zbirkah podatkov zapirati ločeno – za vsako podjetje posebej. Ker so bili računi za domače in 
meddržavne  pošiljke  izdani  ločeno,  je  finančnik  pričakoval,  da  bodo  stranke  tudi  ločeno 
plačevale račune in kot sklic na vsak plačilni nalog navedle številko svoje pogodbe in številko 
računa. Vendar so imele stranke probleme že z rednim plačevanjem računov, kaj šele, da bi 
natančno upoštevale navodila finančnika. Za to pa so bili odgovorni tudi referenti za ravnanje 
s  terjatvami.  Ker  so si  ti  šteli  že  za velik  uspeh,  če  jim je  uspelo prepričati  stranko,  naj 
poravna  zapadle  obveznosti,  pri  načinu  poplačila  niso  zapletali.  Strankam  so  ponavadi 
dovolili, da poravnajo z enim zneskom kar vse zapadle obveznosti, ne glede na to, ali so te za 
domače ali meddržavne pošiljke. To pa je povzročalo veliko sivih las finančniku, saj ni vedel, 
kaj stranka pravzaprav plačuje. 

Vzemimo kot primer, da je stranka z enim plačilom želela plačati dva računa po 50 EUR za 
domače  pošiljke in  3  račune  po 100 EUR za meddržavne  pošiljke.  Stranka je  podjetju  1 
dolgovala 4 račune po 50 EUR (skupaj 200 EUR), slovenskemu podjetju pa 6 računov po 100 
EUR (skupaj 600 EUR). Stranka je kot sklic plačila navedla številko pogodbe podjetja 1 in 
številko  enega  izmed  računov  za  domače  pošiljke.  Ko je  finančnik  poizkušal  s  plačilom 
zapreti račune, je seveda (po številki pogodbe) zelo hitro našel kontno kartico stranke v zbirki 
podjetja 1. Nato pa se je znašel v zagati, saj ni vedel, katere račune za domače pošiljke želi 
stranka plačati. Podjetju 1 je stranka namreč dolgovala plačilo štirih računov po 50 EUR (200 
EUR), medtem ko je plačilo stranke znašalo 400 EUR. Zaradi tega je finančnik sklepal, da 
želi  stranka  najprej  poravnati  račune  domačih  pošiljk,  preostanek  pa  nameniti  za  plačilo 
meddržavnih  računov.  A  ko  je  skušal  najti  isto  stranko  v  zbirki  podatkov  slovenskega 
podjetja, je ni našel, saj ni imela iste številke pogodbe. Tako je moral iskati stranko po nazivu, 
pri čemer je lahko samo upal, da so jo prodajniki zajeli s podobnim nazivom kot v zbirki 
podjetja 1. Če jo je našel, je s preostankom plačila zaprl tudi račune meddržavnih pošiljk, 
sicer pa je preostali znesek kot dobropis knjižil na kontno kartico stranke v zbirki podjetja 1. 
Tako se je sicer celotna terjatev skupine podjetij ujemala s celotno obveznostjo stranke do 
skupine, posamično pa so se terjatve podjetja 1 in slovenskega podjetja seveda razlikovale s 
posamičnimi  obveznostmi  stranke  do obeh podjetij,  če  stranka  ni  plačala  vsakega  računa 
posebej s pravilno navedenimi sklici. 
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Stranke  so  sicer  redno plačevale  račune,  a  je  finančnik  zaradi  nejasno navedenih  sklicev 
napačno zavedel plačila. Nekatere stranke so tako imele pri podjetju 1 preplačila, pri tem pa 
so  slovenskemu podjetju  seveda  dolgovale  denar.  Ker  referenti  niso  znali  oziroma  mogli 
dobiti  skupnega  salda  za  posamezno  stranko,  so  stranke  zaradi  neplačanih  obveznosti  do 
enega podjetja stranke terjali kljub preplačilu v drugem podjetju. 

Od prevzema dalje je matično podjetje želelo spremljati poslovanje celotne skupine, zato so 
ravnatelji projektne skupine osnovali tudi poseben oddelek za poročanje. Enkrat tedensko so v 
tem oddelku pripravili zbirni izkaz poslovnega izida (od začetka leta do tekočega tedna) in 
enkrat mesečno konsolidirano bilanco stanja (narejeno na zadnji dan meseca). Vsak mesec so 
tako  računovodje  pripravili  bilance  stanja  posameznih  podjetij,  ki  jih  je  finančni  analitik 
združil, izločil transferne cene, zamenjal slovenske konte z mednarodnimi in vse skupaj poslal 
matičnemu podjetju. Po oddani bilanci pa računovodje niso smeli več knjižiti ničesar za nazaj, 
saj  bi  zaradi  tega postala  oddana bilanca  stanja  napačna.  Vendar  so lahko računovodje v 
programski rešitvi FRS spreminjali podatke tudi za obdobja, o katerih so že poročali. Poleg 
tega pa so bile pravice uporabnikov v programski rešitvi FRS zelo slabo opredeljene. Vsakdo, 
ki je imel dostop do programske rešitve FRS, se »je lahko igral računovodjo«. Z dostopom je 
namreč lahko knjižil račune, zapiral terjatve, spreminjal konte... To pa niti slučajno ni bilo v 
skladu z načelom matičnega podjetja o delitvi pravic (Segregation of Duties - Sarbanes-Oxley  
Act of 2002) in je za skupino pomenilo zelo veliko tveganje. Zaposlenci so namreč lahko 
goljufali  –  referenti  so lahko zapirali  terjatve  najljubšim strankam,  računovodje so lahko, 
namesto da bi plačali dobaviteljem, opravili nakazilo na svoj račun itd. 

Zaradi slabo opredeljenih pravic je padla tudi kakovost računovodskih podatkov. Referenti za 
terjatve  so  sicer  ravnali  samo  s  terjatvami,  a  vendar  so  lahko  po  pomoti  tudi  »izbrisali« 
kakšno vknjižbo računovodjem. Podobno so lahko tudi računovodje po pomoti zaprli kakšen 
račun namesto finančnika,  katerega naloga je zapirati  račune.  Razumeti  moramo,  da se je 
količina in zapletenost dela vseh zaposlencev povečala, zaradi česar so bile takšne napake 
zelo pogoste. Računovodske podatke za vsa tri podjetja so tako popravljali tudi za nazaj in 
bilance stanj za že zaključena obdobja se seveda niso ujemale s tistimi, ki so jih navedli v 
poročilih matičnemu podjetju.

Ravnatelji  projektne  skupine  so  tako  ugotovili,  da  je  programska  rešitev  FRN  zelo 
neprimerna  za  prilagoditev  finančno-računovodskih  delovnih  procesov  standardom  in 
načelom matičnega podjetja. Poleg že omenjenih pomanjkljivo opredeljenih pravic za dostop, 
možnosti  goljufij  in  neprimernosti  za  mesečno  poročanje,  rešitev  tudi  ni  zagotavljala 
beleženja  stroškov  skupine  in  osnovnih  sredstev.  Matično  podjetje  je  namreč  želelo,  da 
skupina svoje stroške čim bolj predvidi in upošteva že vnaprej. Da stroške torej zajamejo v 
trenutku, ko odgovorni ravnatelj potrdi neko naročilo, ne pa šele, ko potrdi plačilo računa.

Ravnatelji  projektne  skupine  so  zaradi  vseh  teh  težav,  ki  so  jih  imeli  zaposlenci  v 
računovodstvu, sklenili, da je najbolje, če čim prej pripojijo obe hčerinski podjetji (1 in 2) in 
zamenjajo programsko rešitev FRS s FRN. Druga hčerinska podjetja matičnega podjetja, ki so 
namreč uvedle FRN, so zelo izboljšale kakovost delovanja finančno-računovodskih funkcij. 
Vendar je za slovensko podjetje to pomenilo zelo velik podvig. Zaradi ločenega delovanja 
funkcije opravljanja storitev so bili namreč podatki o poslovanju podjetja 1 in slovenskega 
podjetja vsak dan težje združljivi. Podobno se je tudi dnevno zmanjševala kakovost finančno-
računovodskih  podatkov,  saj  so  bili  zaposlenci  preobremenjeni  in  programske  rešitve 
neprimerne.  In  seveda  so  bili  potem  tu  še  organizacijski  problemi  zaradi  množičnega 
odhajanje zaposlencev iz podjetja, omenjenega v točki 5.1.1, in ostale poprevzemne težave.
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Poglejmo si še enkrat sliko 20 in skušajmo ugotoviti, kakšne posledice je za podatkovni vidik 
delovnega  procesa  imela  zamenjava  FRS s  FRN.  Najprej  je  bilo  treba  zagotoviti  prenos 
združenih računovodsko-finančnih podatkov (za vsa tri podjetja) iz FRS v FRN. Potem je bilo 
treba programsko rešitvijo FRN povezati s preostalimi programskimi rešitvami, podobno kot 
so  bile  te  pred  uvedbo  povezane  s  FRS.  Povezava  med  PRN in  PRS je  bila  že  vnaprej 
pripravljena z namenom, da ohranja enotne podatke o strankah in zagotovi dnevne prenose 
podatkov iz  izdanih  računov.  Povezavo med  BA in  FRN pa je  po navodilih  slovenskega 
podjetja pripravila usmerjevalna skupina matičnega podjetja. Z njo so olajšali delo finančniku 
z avtomatskim zajemom podatkov o dnevnih plačilih in računovodjem z možnostjo prenosa 
podatkov o plačilnih nalogih. 
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Slika 22: Podatkovni vidik finančno-računovodskega delovnega procesa po uvedbi FRN

Slika  22  prikazuje,  kako  se  je  po  uvedbi  FRN  finančno-računovodski  poslovni  proces 
poenostavil. Vse pošiljke so zajeli v PRN, kjer so referenti izdali račune, ki so jih prenesli v 
FRN.  Tam  jih  je  finančnik  zapiral  s  plačili.  PRS  so  uporabljali  zaposlenci  finančno-
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računovodskega  delovnega  procesa  samo  še  kot  blagajno,  zaposlenci  funkcije  opravljanja 
storitev pa so jo še vedno uporabljali za dostavo domačih pošiljk po Sloveniji.

Pred  uvedbo  FRN  so  lahko  podatke  o  izdanih  računih  za  domače  pošiljke  avtomatsko 
prenašali iz PRS v FRS, zato je bilo treba določiti, kako bo prenos potekal po uvedbi FRN. To 
vprašanje je bilo še posebej pereče, ker se je uporaba dveh programskih rešitev v funkciji 
opravljanja storitev izkazala  kot nesmotrna in podatkovno nezdružljiva.  Zato so ravnatelji 
projektov  priporočili  uporabo  programske  rešitve  PRN  tudi  za  domače  pošiljke.  Ta 
informacijska sprememba pa ni bila mogoča brez celovite prenove delovnega procesa funkcije 
opravljanja  storitev.  Uporaba  programske  rešitve  PRS  je  namreč  narekovala  kakovosten 
delovni proces, ki so ga uporabljali v drugih hčerinskih podjetjih matične družbe. Vendar tako 
obsežnega projekta prenove delovnega procesa funkcije opravljanja storitev pred uvedbo FRN 
ni bilo mogoče udejaniti. Zato so ravnatelji projektne skupine razmišljali o začasnem odlogu 
tega projekta. Če bi namreč zagotovili prenos podatkov o računih za domače pošiljke iz PRS 
v  FRN,  bi  v  funkciji  opravljanja  storitev  še  vedno  uporabljali  dve  programski  rešitvi  in 
takojšnja prenovitev procesa ne bi bila potrebna. Na koncu so se odločili,  da kljub vsemu 
naredijo prvi korak k uporabi samo ene programske rešitve v funkciji opravljanja storitev. 
Namesto  za prenos  podatkov o računih  iz  PRS v FRN so se  raje  odločili  za  zajem vseh 
podatkov o pošiljkah v PRN. S tem so namreč izkoristili že obstoječo povezavo med PRN in 
FRN ter ohranili delovni proces funkcije opravljanja storitev nespremenjen. Ker je bilo takrat 
premalo  časa  za  razširitev  oddelka  za  zajem podatkov o  pošiljkah,  so  zajem podatkov  o 
domačih pošiljkah raje predali  v udejanjanje zunanjemu podjetju. Po uvedbi FRN so tako 
skladiščniki  vse tovorne  liste  domačih  pošiljk  s  čitalci  spremenili  v  elektronske  slike,  na 
osnovi katerih so v zunanjem podjetju zajeli podatke o pošiljkah tudi v programski rešitvi 
PRN. Tako so ravnatelji  projektov  dokončno začrtali  potrebne  podatkovne spremembe  in 
predvideli  podatkovni  del finančno-računovodskega procesa,  ki  ga prikazuje slika 22.  Kot 
lahko vidimo z nje, so načrtovali uporabo programske rešitve PRS zgolj za spremljanje zbrane 
gotovine,  medtem ko so  za  vse  ostalo  (zajem pošiljk,  izdajo  računov,  zajem podatkov o 
strankah) načrtovali uporabo programske rešitve PRN.

Več  o  tem,  kako  smo  udejanili  vse  potrebne  spremembe  podatkov,  bomo  pojasnili  v 
naslednjem poglavju, zdaj pa se bomo vrnili nazaj k prenovi finančno-računovodskega dela 
delovnega  procesa.  Ker  je  bila  edina  predvidena  programska  rešitve  za izdajanje  računov 
PRS,  smo  začeli  pripravljati  združitev  obeh  oddelkov  za  izdajanje  računov.  Zaposlence 
oddelka za izdajanje računov domačih pošiljk smo tako naučili, kako uporabljati programsko 
rešitev  PRS,  spremenili  smo njihove delovne  programe in  delovna  mesta...  Podobno smo 
osnovali  tudi  proces  nabave,  ki  je  omogočal  natančnejše  predvidevanje  in  načrtovanje 
stroškov po oddelkih. V slovenskem podjetju pred uvedbo FRN procesa nabave sploh nismo 
imeli, kaj šele, da bi bil ta podprt s programsko rešitvijo. To je v praksi pomenilo, da je skoraj 
vsak lahko naročil, kar si je pač zaželel. Morebitne zlorabe smo odkrili prepozno, zaradi česar 
smo težje ukrepali.  Seveda je zaradi  tega vsak konec meseca  izgledalo,  kot da so stroški 
»podivjali«.  Največja  prednost  na  novo  opredeljenega  procesa  nabave,  podprtega  s 
programsko rešitvijo FRN, je bila ta, da se je natančno vedelo: 

- kakšne so cene poslovnih učinkov in popusti dobaviteljev,
- kdaj je bilo naročilo zajeto,
- kdo je naročilo zajel,
- koliko katerih izdelkov/storitev so naročili in po kakšni ceni,
- kakšna je bila celotna vrednost naročila,
- kdaj in kdo je naročilo potrdil oziroma zavrnil,
- kakšni so bili predvideni stroški vseh odobrenih naročil,
- koliko stroškov so povzročili posamezni oddelki,
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- kdo in kdaj je preveril, če se prejete izdelke/storitve vsebinsko in količinsko ujemajo z 
naročenimi, in

- kdo je odobril plačilo računov in kdaj.
Skratka,  šlo  je  za  natančno  spremljanje  dogodkov v  zvezi  s  potroški  materiala,  delovnih 
sredstev  in  delovne  sile  z  vsemi  potrebnimi  kontrolami,  ki  so  preprečevale  nenačrtno 
povzročanje stroškov. 

Zelo  podobno  smo  prenovili  tudi  delovne  procese  knjiženja  prejetih  računov,  zapiranja 
prejetih računov s plačili,  ravnanja z osnovnimi sredstvi,  poročanja matični družbi... To je 
pomenilo,  da  smo  morali  zaposliti  številne  nove  zaposlence,  poskrbeti  za  ustrezno 
izobraževanje o uporabi FRN, spremeniti/ukiniti/uvesti delovne programe, združiti oddelke... 
Kljub vsem tem korakom, ki smo jih naredili z namenom, da bi čim bolj uskladili finančno-
računovodske delovne procese s FRN, pa so bile nekatere spremembe potrebne tudi po uvedbi 
FRN. Pri obsežnih projektih prenove poslovnih procesov je namreč zelo težko predvideti in 
načrtovati vse spremembe že pred samim udejanjenjem. Poleg tega usklajenost programskih 
rešitev in procesov dela ni bila nikoli dokončana - vedno so bile potrebne neke spremembe. 
Vseeno pa se lahko s projektom uvajanja FRN pohvalim, saj je kar okoli 80 % načrtovanih in 
kasneje tudi prenovljenih finančno-računovodskih procesov dela ostalo nespremenjenih tudi 
po tem, ko so bili uveljavljeni v praksi in podprti s FRN. Delež bi bil lahko še precej višji, če 
bi nam že pred uvedbo FRN uspelo v funkciji opravljanja storitev prenoviti procese dela in 
udejaniti prehod iz uporabe programske rešitve PRS na programsko rešitev PRN. 

Po uvedbi  FRN in prenovi  finančno-računovodskih  procesov so se  razmere  v finančni  in 
računovodski  funkciji  umirile,  izboljšala  pa  se  je  tudi  kakovost  finančno-računovodskih 
podatkov. Zaradi tega so postale toliko bolj opazne in izrazite vse pomanjkljivosti funkcije 
opravljanja storitev. V njej so namreč še vedno hkrati uporabljali kar dve programski rešitvi: 
programsko  rešitev  PRS  za  zajem  podatkov  o  domačih  pošiljkah,  spremljanje  prejete 
gotovine,  potnih  nalogov,  ravnanje  z  voznim parkom in  dostavo  pošiljk  po  Sloveniji  ter 
programsko rešitev PRN za zajem podatkov o pošiljkah, izdajanje računov, dostavo pošiljk 
med  državami,  spremljanje  podatkov  o  strankah  in  pogodbah.  Zaradi  tega  smo  imeli 
podvojene podatke o pošiljkah,  kar je povzročalo  veliko težav  zaposlencem v oddelku za 
izdajanje računov. Ko so ti konec meseca primerjali število pošiljk, za katere so bili izdani 
računi  v  programski  rešitvi  PRN,  s  številom pošiljk,  ki  so  jih  v  istem mesecu  zajeli  in 
dostavili v programski rešitvi PRS, sta se številki razlikovali. Ponavadi je bilo število pošiljk, 
zajetih  v  PRS,  večje od tistega v PRN, kar  je  pomenilo,  da nismo za vse pošiljke izdali 
računov. Ko smo raziskovali razloge za to odstopanje, smo ugotovili, da pride do razlike že 
pri  samem pošiljanju  elektronskih  slik  tovornih  listov.  Vsaka  slika  tovornega  lista,  ki  je 
služila  kot  osnova  za  zajem  podatkov  o  pošiljki,  je  bila  namreč  dolga  približno  1  MB 
(megabyte), in ker je bilo dnevno okoli 5.000 pošiljk, je to pomenilo, da smo pogodbenemu 
podjetju dnevno poslali okoli 5 GB (gigabyte) podatkov. Zaradi varnosti in velike količine 
podatkov smo pošiljali  slike v paketih  po 50 pošiljk  po elektronskem omrežju matičnega 
podjetja. Žal pa je zaradi tolikšne količine podatkov postalo elektronsko omrežje matičnega 
podjetja preobremenjeno in na vsake toliko časa se je kakšen paket pošiljk izgubil. Podatkov 
o izgubljenih pošiljkah v pogodbenemu podjetju seveda niso zajeli. Zato so morali v oddelku 
za izdajanje računov vsak mesec preveriti vse pošiljke in manjkajoče še enkrat zajeti.

Drugi problem, ki ga je moral reševati oddelek za izdajanje računov, je bila nizka kakovost 
zajetih podatkov o pošiljkah. Tovorni listi, ki so jih pred prevzemom uporabljali v podjetju 1 
za dostavo pošiljk po Sloveniji, niso bili dovolj nadrobno razdelani, da bi lahko služili kot 
osnova za zajem podatkov v programski rešitvi PRN. Zaradi tega smo meddržavne tovorne 
liste prevedli v slovenščino in jih pričeli po uvedbi FRN uporabljati tudi za dostavo domačih 
pošiljk. Vendar so kuriji te nove tovorne liste pogosto nepravilno izpolnili. Poleg tega so bili 
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nekateri  izvodi  novega tovornega lista težko berljivi,  saj  se je zapletalo pri  tiskanju. Svoj 
delež  k  slabi  kakovosti  podatkov  o  pošiljkah  pa  so  prispevali  tudi  zaposlenci  zunanjega 
podjetja  za  zajem  podatkov.  Ker  niso  razumeli  slovenskega  jezika,  so  vse  dobesedno 
prepisovali s tovornih listov. Tako so npr. podjetje Mercator našli le, če je na tovornem listu 
pisalo »Mercator«. Če je kurir namesto »Mercator« na tovorni list napisal »Merkator«, je bil 
zajem podatkov že nepravilen. 

Posledica  vsega  tega  so  bili  seveda  napačno  izdani  računi,  manjkajoče  pošiljke,  pritožbe 
strank... Breme odloga prenove delovnega procesa funkcije opravljanja storitev je za kakšno 
leto  padlo  na  zaposlence  oddelka  za  izdajo  računov,  ki  so  tako  še  kakšno  leto  iskali 
manjkajoče  pošiljke,  zajemali  podatke  o  nezajetih  pošiljkah,  reševali  reklamacije,  skušali 
razvozlati  podatke  iz  nečitljivih  tovornih  listov.  Število  zaposlencev  v  oddelku  za  izdajo 
računov smo zaradi povečanega obsega in zapletenosti dela zato podvojili. Poleg tega pa smo 
se še bolj zavedali, da moramo nadaljevati z že začrtano prenovo poslovnih procesov funkcije 
opravljanja storitev, ki bo dokončno pomenila prehod na programsko rešitev PRN, izboljšala 
kakovost  podatkov in  razbremenila  oddelek  za  izdajanje  računov.  To je  bil  zelo  obsežen 
projekt, zato bom omenil samo nekatere izmed korakov, ki so sledili: 

- vzpostavitev  oddelka  za  zajem  podatkov  in  prekinitev  sodelovanja  z  zunanjim 
podjetjem;

- podpora  delovanju  skladišč  z  informacijsko  tehnologijo  (računalnik,  priklop  v 
omrežje podjetja, dostop do PRN, čitalci pošiljk, telefoni...);

- hišni razvoj programske rešitve »blagajna« in njena povezava s PRN;
- optimizacija slovenskega logističnega omrežja:

- optimizacija medskladiščnih povezav,
- optimizacija povezav s skladišči ostalih držav,
- optimizacija okolišev pobiranja in dostavljanja;

- optimizacija delovanja skladišč;
- izboljšanje nadzora dela kurirjev;
- uvedba ISO standardov (9001, 14.001); 
- sledenje vozil;
- hišni razvoj programskih rešitev za ravnanje z voznim parkom, spremljanje potnih 

nalogov in stroškov goriva;
- ukinitev uporabe programske rešitve PRS.

5.5 PODATKI IN STROJNA OPREMA

Ker smo FRN uvajali z načinom velikega poka (točka 3.3), je bil pravilen, natančen in hiter 
prenos podatkov ključnega pomena. Na končni prenos podatkov smo se pripravljali pol leta. 
V tem času smo z usmerjevalno skupino matičnega podjetja opravili  tri poskusne prenose 
podatkov. Oglejmo si, kako smo pripravili podatke za končni prenos in s katerimi težavami 
smo se pri tem soočali. 

Pri  prenosu  podatkov  gre  za  to,  da  se  v  določenem trenutku  prenesemo  iz  stare  v  novo 
programsko  rešitev  vse  podatke  o  šifrantih  in  nedokončanih  zadevah.  V  finančno-
računovodski funkciji razumemo kot podatke o nedokončanih zadevah podatke o neplačanih 
izdanih  in  prejetih  računih,  neamortiziranih  osnovnih  sredstvih  in  zaključno  oziroma 
otvoritveno  bilanco stanja.  Ker  smo podatke  prenašali  na  začetku  leta,  nam ni  bilo  treba 
prenesti podatkov o trenutnem poslovnem izidu, saj so bili takrat prihodki in stroški oziroma 
dohodki enaki nič. 
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Vsaka  skupina  podatkov  o  nedokončanih  zadevah  -  razen  osnovnih  sredstev  -  pa  je 
pogojevala tudi prenos podatkov iz pripadajočega šifranta. Podatke o nedokončanih zadevah 
si namreč lahko predstavljamo kot obleke, ki jih obešamo na stojala, torej šifrante. Gre za 
razmerja med podatki - vsak izdani račun namreč pripada natanko eni stranki ima oziroma 
vsaka stranka izdanih nič, enega ali več računov. Gre za razmerje 1 : M, kjer je M lahko 0, 1 
ali več. Podobno je tudi razmerje med podatki o prejetih računih in podatki o dobaviteljih 
oziroma med podatki o bilanci stanja in podatki o kontnem načrtu. Pri prenosu podatkov gre 
torej  za  to,  da  v  danem  trenutku  naredimo  izpis  podatkov  o  nedokončanih  zadevah  in 
pripadajočih  šifrantih  ter  oboje  prenesemo  v  uvajano  programsko  rešitev  tako,  da  bodo 
razmerja  tudi  po  prenosu  podatkov  ostala  enaka.  Bolj  preprosto  povedano,  gre  za  to,  da 
stranka ohrani enak saldni znesek na svoji kontni kartici. 

Ko  smo  se  tako  s  pomočjo  usmerjevalne  skupine  lotili  priprav  za  prenos  podatkov  o 
neplačanih računih in podatkov o strankah, smo se soočili:

- s  problemom  neskladja  podatkov  o  strankah  med  šifrantoma  programske  rešitve 
funkcije opravljanja storitev in šifrantom finančno-računovodske programske rešitve 
ter

- problemom snovanja enotnega šifranta podatkov o strankah za vsa tri podjetja, ki je 
služil kot osnova za prenos podatkov o neplačanih računih na dan D.

V finančno-računovodski funkciji so podatke namreč vse do priključitve spremljali ločeno po 
posameznih podjetjih. Zaposlenci so izdali račune za domače pošiljke v programski rešitvi 
PRS, od koder so jih skupaj s podatki  o strankah prenesli  v programsko rešitev FRS kot 
prihodek podjetja  1,  kjer  jih je finančnik zapiral  s plačili.  Podobno so zaposlenci  izdajali 
račune za meddržavne pošiljke v programski rešitvi PRN, od koder so jih skupaj s podatki o 
strankah prenesli v programsko rešitev FRS kot prihodek slovenskega podjetja, kjer jih je 
finančnik spet zapiral s plačili. Za podjetje 2 ni bilo potrebno paziti na prenos podatkov o 
računih, saj to podjetje ni imelo nobenih prihodkov. 

Največja težava je bila v tem, da se ti podatki med seboj niso ujemali. Kljub avtomatskemu 
prenosu podatkov o strankah, skupaj s podatki o izdanih računih iz šifranta PRS v šifrant 
FRS, se podatki o strankah med obema šifrantoma v okoli 15 % primerov niso ujemali. To je 
pomenilo, da je imela stranka s številko 100 v šifrantu strank programske rešitve PRS naziv 
»Mobitel«,  v šifrantu programske rešitve FRS pa je imela številko 100 stranka z nazivom 
»Simobil«. Zaposlenci so tako izdali in poslali račune »Mobitelu«, medtem ko so plačila za 
iste račune terjali kasneje od »Simobila«. Do podobnih težav je prihajalo tudi v slovenskem 
podjetju zaradi neskladja med šifrantoma programske rešitve PRN in FRS. V obeh primerih 
so bili  za takšno neskladje šifrantov »krivi« zaposlenci in neprimerno opredeljene pravice 
uporabnikov programske rešitve FRS. Vsak uporabnik FRS je namreč podatke o stranki lahko 
zelo preprosto preštevilčil ali pa jih celo izbrisal.

Da bi poenotili podatke o strankah, smo se najprej lotili odpravljanja neskladja med šifrantom 
programske rešitev PRS in šifrantom programske rešitve FRN. Naredili  smo analizo obeh 
šifrantov z namenom, da preverimo njihovo vsebinsko enakost. Zapise obeh šifrantov smo 
tako vzporejali (ali uparili - po analitičnem žargonu) na osnovi enoličnega podatka »številka« 
(pogodbe) ter jih primerjali med seboj po podatkih o nazivu, naslovu ter poštni, davčni in 
telefonski številki stranke. Če bi človek za primerjanje podatkov dveh zapisov in oceno, ali 
sta ista, potreboval nekaj sekund, bi za nekaj tisoč zapisov potreboval več ur. Da ne govorimo 
o  tem,  da  bi  bilo  takšno  delo  zelo  duhamorno  in  naporno  za  vid.  Zaradi  tega  smo  za 
pregledovanje podatkov raje uporabili računalnike,  natančneje analitično orodje MS Excel. 
Razvili smo namreč sledeči analitični postopek primerjave zapisov:

1) vse pare zapisov smo označili kot neenake;
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2) za vsak par smo ugotovili, v kolikšnem številu podatkov se ujema;
3) pare z več kot štirimi ujemanji smo seveda avtomatično takoj označili kot enake;
4) manj kot je imel par ujemanj, bolj previdni smo bili, ko smo hoteli označiti zapisa 

kot enaka.

šifrant podatkov številka naziv Naslov poštna številka Davčna
PRS 100 Mercator Dunajska 107 1000 4766800
FRN 100 Mercator Dunajska 107 1000 4766800

šifrant podatkov številka naziv Naslov poštna številka Davčna
PRS 200 Telekom Slovenije, d. d. Cigaletova cesta15 1000 98511734
FRN 200 Telecom  slovenije D. d. Cigaletova 15 1000 87888888

Preglednica 2: Dva primera enakih zapisov podatkov o strankah

Seveda smo postopek v želji po čim večji avtomatizaciji izpopolnjevali še naprej. Ugotovili 
smo, da so se posamezni podatki dveh združenih zapisov lahko ujemali v celoti (preglednica 2 
- zeleno), delno (preglednica 2 - oranžno) ali pa so si bili popolnoma različni (preglednica 2 - 
rdeče). 

Ker so funkcije orodja MS Excel zaznavale bodisi celotno bodisi ničelno ujemanje, smo imeli 
v drugem primeru, ki ga prikazuje preglednica 2, veliko težavo – gre namreč za isto stranko, 
katere zapisa se zaradi tipkarskih napak razlikujeta v nazivu in naslovu. Da bi znižali delež 
podatkov, ki se niso ujemali zaradi podobnih napak, smo spremenili vse črke iz malih v velike 
in odstranili vse presledke, šumnike, sičnike, vejice in podobne neobičajne znake. 

Utrnila pa se nam je tudi zamisel, kako bi lahko z računalnikom v MS Excelu avtomatično 
prepoznali vse vsebinsko iste, a različno zapisane podatke. Če namreč zapišemo vse podnize 
določenega podatka prvega zapisa in jih primerjamo s podnizi sorodnega podatka drugega 
zapisa, se bodo podnizi vsebinsko istih podatkov morda ujemali. V več znakih, kot se ujemajo 
glede na število znakov prvotnega podatka, večja je verjetnost, da sta podatka vsebinsko ista. 
Seveda je takšna primerjava časovno zelo potratna. Če vzamemo kot primer, da ima podatek 
prvega zapisa sedem znakov in sorodni podatek drugega zapisa osem znakov, bi to pomenilo 
primerjavo 256 podnizov s 512 podnizi. Če bi primerjali vsak podniz podatka z vsemi podnizi 
podatka drugega zapisa, bi to pomenilo 131.072 primerjav. Seveda bi lahko število primerjav 
znižali, če bi primerjali samo podnize z enakim številom znakov. Vseeno pa bi bilo število 
primerjav v velikosti nekaj tisoč, kar bi pomenilo v primeru šestih podatkov in nekaj tisoč 
zapisov več milijard računskih operacij, katerih izid verjetno ne bi odtehtal porabljenega časa 
računalniškega  procesorja.  Zato  smo naše  razmišljanje  poenostavili  in  razmišljali  samo o 
podnizih, ki jih dobimo z »rezanjem« izvirnega niza. Excel namreč omogoča rezanje nizov v 
levo (LEFT), v desno (RIGHT) in po sredini (MID). Na koncu smo ugotovili, da je za našo 
primerjavo najprimernejše rezanje v levo, saj smo z njim odkrili največ podatkov, ki so bili 
tudi v resnici isti. 

Postopek ugotavljanja enakosti zapisov pa smo izboljšali še z eno podrobnostjo. Ugotovili 
smo namreč, da pri presojanju vsebinske enakosti zapisov nimajo vsi podatki enake teže. Več 
kot ima podatek znakov in bolj  kot je raznolik za posamezne zapise,  z večjo verjetnostjo 
lahko enakost primerjanih podatkov razumemo kot enakost zapisov. Tako je bila verjetnost, 
da sta dva zapisa, ki sta se ujemala samo po davčni številki, enaka, precej večja kot verjetnost, 
da sta enaka dva zapisa, ki sta se ujemala samo po poštni številki.

Ko smo s tako izboljšanim postopkom primerjali šifranta programske rešitve PRS in FRS, 
smo dobili  naslednje izide:  85 % zapisov o strankah,  ki  so bili  v obeh šifrantih  in so se 
ujemali  po  številki,  je  bilo  enakih  in  15  % različnih.  Ko  smo  nadaljevali  analizo,  smo 
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ugotovili, da je 10 % zapisov o strankah samo v šifrantu programske rešitve PRS, ne pa tudi v 
šifrantu programske rešitve FRN. Ker bi se v primeru izdanih računov podatki o teh strankah 
prenesli tudi v šifrant FRN, tovrstna neskladja niso bila vprašljiva. Preostalih 5 % zapisov o 
strankah, ki so bili samo v šifrantu programske rešitve FRN in ne tudi v šifrantu programske 
rešitve PRS, pa je predstavljalo  težavo.  Zaradi  prihodnjega usklajevanja  šifrantov PRS in 
PRN smo stremeli k temu, da bi bili v šifrantu PRS vsi zapisi o strankah podjetja 1. Zato smo 
teh 5 % vprašljivih zapisov iz FRN najprej skušali najti tudi v PRS. Če nam je to uspelo, smo 
zapis v FRN preštevilčili in tako dosegli njegovo ujemanje z zapisom v PRS. Če pa spornega 
zapisa nismo našli v PRS, smo ga tja dodali ter tako dobili njegovo številko, ki smo jo spet 
uporabili za preštevilčenje zapisa v FRN.

Za  prvo  tako  usklajevanje  podatkov  smo  trije  analitiki  potrebovali  okoli  teden  dni  časa. 
Sledilo je usklajevanje šifrantov PRN in FRS, po katerem je postal šifrant zapisov o strankah 
programske  rešitve  PRN enoten  za  slovensko podjetje.  Ker  so  se  na  dan  D vsi  zapisi  o 
strankah z  vnaprej  pripravljeno povezavo avtomatično prenesli  iz PRN v FRN, je bil  naš 
naslednji korak, da dopolnimo šifrant PRN z manjkajočimi zapisi o strankah iz podjetja 1, 
torej PRS. Tako smo namreč osnovali skupni šifrant vseh zapisov o strankah, ki nam je služil 
kot osnova za prenos podatkov o neplačanih računih na dan D. Vendar smo pri tem naleteli na 
težavo, saj v času snovanja nismo mogli vedeli, katere stranke bodo imele na dan D neplačane 
račune. Zato smo po eni strani želeli dopolniti šifrant PRN z vsemi manjkajočimi zapisi o 
strankah iz PRS. Vendar je bilo po drugi strani to zelo nespametno, saj bi s tem v šifrant PRN 
prenesli tudi stranke, ki s podjetjem 1 niso poslovale že več kot 10 let in morda sploh niso več 
obstajale.  Zato  smo se odločili  za  vmesno  možnost  -  prenos  zapisov  o strankah,  ki  so s 
podjetjem 1  poslovale  v  zadnjih  osmih  tednih  oziroma so  imele  takrat  kakšne  neplačane 
račune. Vsak zapis, ki smo ga prenesli, pa smo v šifrantu PRS dopolnili tudi s številko, ki jo je 
ta  dobil  v  šifrantu PRN. S tem smo namreč  oba šifranta  uskladili.  Dodana informacija  o 
številki  pripadajočega  zapisa  v  PRN nam je  namreč  omogočala,  da smo na dan  D lahko 
pretvorili številke strank zapisov o neplačanih računih iz FRN za podjetje 1. Številke strank 
teh zapisov so se prvotno namreč nanašale na stranke iz šifranta PRS. Povedano drugače, če 
so bili  vsi šifranti  med seboj usklajeni,  je bil  prenos podatkov o neplačanih računih mala 
malica. 

Obstajali pa so določeni primeri, ki so usklajenost vseh šifrantov pokvarili. Prvi tak primer je 
bil  zajem  podatkov  o  novi  stranki  v  šifrantu  PRS.  Ko  so  zaposlenci  prodaje  s  stranko 
podpisali pogodbo in jo zajeli v šifrantu PRS, niso vedeli njene številke iz šifranta PRN, zato 
so  običajno  pustili  to  vnosno polje  prazno.  Če bi  takšna  stranka  imela  na  dan D kakšen 
neplačan račun, bi to pomenilo,  da bi  jo seveda morali  poiskati  v šifrantu PRN ali  jo tja 
dodati. Da bi se temu čim bolje izognili, smo opredelili poseben postopek zajema podatkov o 
novih strankah: 

- zaposlenci prodaje so vsako novo stranko najprej poskusili poiskati v šifrantu PRN;
- če je niso našli, so jo dodali;
- na obrazec za dodajanje strank so dopisali številko zapisa iz PRN;
- podatke o stranki so nato skušali najti v šifrantu PRS;
- če so jih našli, so preverili oziroma popravili polje, ki je vsebovalo podatek o številki 

enakega zapisa iz šifranta PRN;
- če jih niso našli, so podatke o stranki skupaj s podatkom o številki enakega zapisa iz 

šifranta PRN dodali v PRS.
Na ta način smo namreč zagotovili, da so podatki o vseh na novo zajetih strankah imeli vselej 
podatek o številki pripadajočega zapisa iz PRN. 

Drugi možni primer neusklajenosti so povzročile stranke, ki so pričele s podjetjem 1 ponovno 
poslovati,  a niso imele  pripadajočih zapisov v šifrantu PRN. V času prenosa podatkov iz 
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šifranta PRS v šifrant PRN namreč nismo prenesli vseh strank, saj smo mislili, da nekatere z 
nami  ne bodo več poslovale.  Če  je  kakšna izmed teh strank pričela  ponovno poslovati  s 
podjetjem 1, potem je seveda imela neplačane račune, ki smo jih morali prenesti v FRN. Na 
žalost pa tega nismo mogli storiti vse dotlej, dokler nismo našli njenega pripadajočega zapisa 
v PRN.

Tretji  možni  primer  neusklajenosti  pa  so  lahko  povzročili  zaposlenci  s  preštevilčenjem 
oziroma brisanjem in popravljanjem podatkov o strankah v šifrantih FRN. Kot že rečeno, 
programska  rešitev  FRN  ni  imela  opredeljenih  pravic,  zato  je  lahko  vsakdo  igral  vlogo 
računovodje.

Zaradi možnih primerov dva in tri smo sklenili, da šifrante strank mesečno usklajujemo. Tako 
smo  namreč  zagotavljali  določeno  raven  usklajenosti  podatkov  in  hkrati  nenehoma 
izboljševali  sam postopek usklajevanja.  Do dneva D smo tako šifrante  strank uskladili  še 
štirikrat, na dan D pa sva dva analitika uskladila vse šifrante v dobrih 30 minutah, kar je zelo 
velik napredek v primerjavi z začetnim enotedenskim usklajevanjem dveh šifrantov, ki so ga 
opravili trije analitiki.

Podobno smo morali uskladiti tudi šifrante podatkov o dobaviteljih, ki so služili kot osnova za 
prenos podatkov o neplačanih računih, in podatke o kontnih načrtih, ki so služili kot osnova 
za prenos podatkov o bilanci stanj. Za razliko od usklajevanja šifrantov strank, ki smo ga 
opravili samo za slovensko podjetje in podjetje 1, smo morali v teh dveh primerih upoštevati 
tudi šifrante podjetja 2. Vseeno pa sta bila ta dva postopka usklajevanja precej lažja, saj je šlo 
samo za šifrante ene programske rešitve.

Naj na kratko opišemo tudi to usklajevanje. Zamisel je bila v tem, da osnujemo skupen šifrant 
vseh podatkov v šifrantu slovenskega podjetja. To je pomenilo,  da smo najprej vse zapise 
šifranta podjetja 1 skušali najti v šifrantu slovenskega podjetja. Če nam jih je uspelo najti, 
smo jih preštevilčili tako, da so imeli enako številko kot enak zapis v šifrantu slovenskega 
podjetja. Če pa nam to ni uspelo,  smo zapis dodali  v šifrant slovenskega podjetja in spet 
poskrbeli,  da  je  bila  številka  enakega  zapisa  iz  šifranta  podjetja  1  enaka.  Podobno  smo 
uskladili tudi vse zapise podjetja 2 z zapisi slovenskega podjetja. Prav tako smo tudi tokrat 
opredelili postopek dodajanja podatkov o novih dobaviteljih in kontih. Vsak podatek je bilo 
treba najprej poiskati v šifrantu slovenskega podjetja. Če so ga našli, so ga zajeli pod enako 
številko v šifrantu želenega podjetja. Sicer so ga najprej zajeli v slovenskem podjetju in šele 
nato v šifrantu želenega podjetja. Seveda tega postopka niso upoštevali vsi zaposlenci in spet 
je bilo kar nekaj primerov, ki so naredili šifrante neusklajene. Zato smo skušali tudi te šifrante 
- podobno kot šifrant strank - vsaj enkrat mesečno uskladiti in se tako pripraviti na zaključni 
prenos podatkov.

Poleg usklajevanja podatkov pa smo skušali pred dnevom D z nekaterimi koraki poskrbeti 
tudi za čim večjo kakovost naslednjih podatkov:

- podatkov o strankah in  dobaviteljih.  Podatki  iz  šifranta  strank programske  rešitve 
PRS so bili stari kar nekaj let.  Običajno so podatke o stranki ob podpisu pogodbe 
samo zajeli,  nihče  pa ni  kasneje  podatkov osveževal.  Še huje  je  bilo  s  podatki  o 
dobaviteljih, ki jih je računovodja zajel samo zaradi knjiženja prejetih računov. To je 
pogosto pomenilo, da je zajel samo naziv, naslov in poštno številko dobavitelja, za 
ostalo pa mu je zmanjkalo časa. Zaradi tega smo podatke o strankah in dobaviteljih iz 
združenih šifrantov združili z zbirkami podatkov pravnih oseb (AJPES, IPIS) ter jim 
tako dodali  manjkajoče  (davčna  in  telefonska  številka)  oziroma popravili  napačne 
podatke (nepravi ali nepopolni naziv ali naslov). Hkrati smo oba združena šifranta 
prečesali  in  izločili  morebitne  podvojene  zapise.  Podobno  smo  iz  vseh  šifrantov 
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programske rešitve FRN izbrisali stranke in dobavitelje, ki z nami niso poslovali že 
več kot dve leti;

- podatkov o neplačanih izdanih računih. Zaradi težav pri zapiranju računov s plačili so 
bili določeni računi shranjeni kot neplačani, kljub temu da so v resnici bili plačani 
oziroma  drugače  povedano:  stanja  (ali  saldo)  določenih  kontnih  kartic  so  bila 
popolnoma napačna. Zaradi tega so se referenti oddelka za ravnanje s terjatvami lotili 
čiščenja osem tisočih kontnih kartic. Postopek je potekal tako, da so:

- na kontni kartici vsake stranke plačane račune najprej pozaprli s plačili;
- preverili, če je na prvi pogled na kontni kartici vse v najlepšem redu;
- poklicali stranko in primerjali stanje kontne kartice s tistim, ki ga je imela 

stranka na svoji kontni kartici.
Da  je  šlo  za  res  izjemen  podvig,  priča  podatek,  da  je  kontne  kartice  čistilo  šest 
zaposlencev dva meseca. Na koncu smo nekaj neplačanih računov, starejših od dveh 
let, preprosto odpisali, saj nismo videli smisla za njihov prenos v FRN; 

- podatkov o osnovnih sredstvih.  Ponovno smo opravili  popis osnovnih sredstev, na 
osnovi katerega smo popravili in dopolnili podatke šifrantov programske rešitve FRS;

- podatkov bilance stanja. Zaradi transfernih (ali prenosnih) cen, neopredeljenih pravic 
pri  dostopu  do  programske  rešitve  FRN  in  vse  zmešnjave,  ki  je  nastala  zaradi 
pripojevanja podjetji, so bili seveda določeni konti posameznih bilanc stanja napačni. 
Ker smo imeli ogromno zahtevnega dela že s čiščenjem in pripravo ostalih podatkov 
in hkrati  zaposlenega samo enega računovodjo,  ki  je večino svojega časa namenil 
učenju uporabe finančno-računovodskega modula programske rešitve FRN, smo pred 
prenosom podatkov  za  pomoč  pri  usklajevanju  in  izdelavi  bilanc  stanja  zaprosili 
zunanje podjetje.

Usklajevanje in čiščenje podatkov pa smo pripravljali tudi za končni prenos podatkov na dan 
D. Z usmerjevalno skupino matičnega podjetja smo opravili dva poskusna prenosa podatkov v 
poskusno zbirko podatkov programske rešitve FRN. Oba poskusna prenosa sta bila za nas 
zelo  dragocena,  saj  smo  tako  lahko  osnovali  postopek  prenosa  podatkov  na  dan  D.  Po 
končanem  prenosu  podatkov  smo  namreč  vedno  lahko  pogledali,  kako  so  ti  vidni  v 
programski rešitvi FRN in tako preverili, ali so bili vsi podatki res prenešeni v pravi obliki in 
v  prava  polja.  Da  bi  bili  v  pravilnost  prenosa  podatkov  še  bolj  prepričani,  je  potekalo 
izobraževanje uporabe programske rešitve FRN (dva meseca pred dnevom D) na poskusno 
prenesenih podatkih. Tako so se namreč zaposlenci dosti laže naučili uporabljati programsko 
rešitev FRN, saj so delali z lastnimi podatki. Prav tako so nas hitro opozorili, če so ugotovili, 
da so bili  določeni podatki napačno prenešeni. Naštejmo nekaj popravkov, prilagoditve in 
dopolnitve podatkov, ki smo jih opravili:

- zapisi  o  osnovnih  sredstvih  v  programski  rešitvi  FRS niso  imeli  podatka  o  vrsti 
osnovnega  sredstva  (program,  pohištvo,  vozilo  itd.),  zato  je  bilo  potrebno  vsem 
zapisom dodati ta podatek;

- zapisom o  neplačanih  računih  je  bilo  treba  dodati  podatek  o  vrsti  zapisa  (račun, 
plačilo, dobropis ali bremepis), ki ga prav tako ni bilo v programski rešitvi FRS;

- zapisom o kontih je bilo treba dodati številke kontov matičnega podjetja;
- uskladiti  je  bilo  treba  način  amortizacije  osnovnih  sredstev  z  načinom,  ki  ga  je 

uporabljalo matično podjetje.

Ob koncu pa si poglejmo vse korake, ki smo jih morali postoriti za končni prenos podatkov na 
dan D:

- analiziranje in uskladitev podatkov vseh šifrantov;
- izpis, priprava in prenos podatkov o dobaviteljih in kontnem načrtu;
- izpis,  priprava  in  združitev  podatkov  o  neplačanih  izdanih  računih,  neplačanih 

prejetih računih in osnovnih sredstvih za vsa tri podjetja;
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- izpis, priprava in združitev podatkov o bilanci stanja za vsa tri podjetja;
- primerjava stanja iz računovodskih podknjig o neplačanih izdanih računih, neplačanih 

prejetih računih in osnovnih sredstvih s saldom pripadajočih kontov iz bilance stanja 
za vsako podjetje posebej ter nato še ne združeno skupaj;

- pretvorba zneskov iz tolarske denarne enote v evrsko; dan D se je namreč udejanil na 
prehodu iz leta 2006 v 2007, ko smo v Sloveniji zamenjali denarno enoto;

- popravek salda bilance stanja s saldom podknjig; zaradi pretvorbe iz tolarske v evrsko 
denarno enoto je prišlo do zaokrožitvenih napak, ki so povzročila odstopanja med 
saldom bilance  stanja  in  vseh  treh  podknjig.  Napako smo odpravili  s  knjiženjem 
popravkov na ustrezne konte glavne knjige;

- prenos združenih podatkov o neplačanih izdanih računih, prejetih računih, osnovnih 
sredstvih in bilanci stanja za vsa tri podjetja v FRN.

Za konec pa še nekaj o strojni opremi. Velja pravilo, da več kot mine časa od zadnje menjave 
programske  opreme,  večja  je  verjetnost,  da  bo  potrebno  v  primeru  menjave  programske 
opreme zamenjati tudi strojno. Slabše zmogljivih računalnikov kljub popolni odpisanosti v 
podjetjih ne zavržejo, ampak jih raje namenijo zaposlencem, ki uporabljajo manj zmogljive 
programske rešitev. Te namreč delujejo ustrezno tudi na slabši strojni opremi. V podjetjih 
tako  nastanejo  informacijsko  pozabljeni  oddelki,  ki  so  zbirališče  zastarele  strojne  in 
programske  opreme.  Tudi  v  podjetju  1  so  nezmogljive  računalnike  namenjali  uporabi 
programske  rešitve  PRS,  ki  je  tekla  v  Cobolu.  Ko  smo  postopoma  prehajali  iz  uporabe 
programske rešitve PRS na uporabo programske rešitve PRN, smo tako morali poskrbeti tudi 
za zamenjavo strojne opreme. Šlo je za menjavo okoli tridesetih računalnikov in strežnika, ki 
je v petnajstih letih svojega delovanja prestal kar tri udare strele. 

Drugačna je bila zgodba v primeru menjave finančno-računovodske programske rešitve FRS 
z FRN. Ker je bila večina računalnikov dovolj zmogljivih tudi za programsko rešitev FRN, 
nam  to  vprašanje,  če  zanemarimo  nakup  novih  računalnikov  zaradi  povečanja  števila 
zaposlencev v financah in računovodstvu, ni povzročalo težav. Bolj pomembni dogodki so 
bili  zamenjava  strežnika,  razširitev  obstoječega  računalniškega  omrežja  in  dograditev 
medmrežne  povezave  z  matičnim  podjetjem.  S  programsko  rešitvijo  FRN  so  namreč  v 
matičnem podjetju lahko sproti spremljali finančno-računovodske podatke v vseh hčerinskih 
podjetjih. Vsaka sprememba, ki jo naredi uporabnik kateregakoli hčerinskega podjetja, je bila 
v primeru ustreznega prenosa podatkov prej kot v sekundi vidna tudi ravnateljstvu matičnega 
podjetja. 
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6 PRIKAZ NAČRTA PROJEKTA ZA DOPOLNITEV IN RAZVOJ 
MODELA UVAJANJA

V  prejšnjem  poglavju  smo  v  stopnji  analiziranja  najprej  opredelili  vse  razkorake  med 
začetnim in želenim stanjem, ki so nam služili kot osnova za načrtovanje dejavnosti uvajanja. 
Pri tem smo zaradi večje razumljivosti in preglednosti dejavnosti načrta delili po področjih 
podjetja in organizacije, poslovnih procesov in programskih rešitev ter podatkov in strojne 
opreme. To pa ne pomeni, da v praksi udejanjamo dejavnosti (ali aktivnosti) posameznega 
področja ločeno, oziroma čisto neodvisno od dejavnosti drugih področij. Sicer teh odvisnosti 
nismo  jasno  izpostavili,  a  vendarle  smo  čutili,  da  so  posamezne  spremembe  udejanjenja 
dejavnosti  določenega področja pogojene tudi  z udejanjanjem določenih dejavnosti  drugih 
področij.  Ko smo analizirali  in  snovali  dejavnosti  za  spreminjanje  poslovnih  procesov in 
programskih  rešitev,  smo se namreč  morali  spomniti  tudi  nekaterih  dejavnosti  s  področja 
organizacije  in  upravljanja  podjetja.  Podobno  smo  se  morali  med  analiziranja  področja 
podatkov in strojne opreme vrniti nazaj k izidom analiziranja področja poslovnih procesov in 
programskih  rešitev.  Povedano  drugače,  čeprav  je  bila  analiza  posameznega  področja  v 
nekem smislu samostojna zaključena celota, smo morda pri tem pogrešali še končni-celoviti 
pregled  udejanjanja  dejavnosti.  Uvajanje  programskih  rešitev  je  kljub  vsemu  projekt,  ki 
zahteva projektni način dela. 

Celovit  prikaz  načrta  izvedbenih  procesov  uvajanja  standardne  programske  rešitve  FRN 
prikazujemo na sliki 23 z diagramom, ki je nekje med Ganttovim prikazom (ali diagramom) 
in prikazom dejavnosti. Zaradi večje nazornosti namreč vse dejavnosti prikazujemo na način, 
značilen za diagram dejavnosti,  pri  čemer dodajamo tudi časovno prvino na način,  kot se 
uporablja pri Ganttovih diagramih.

Na sliki 23 ni nikakršnih povratnih povezav med posameznimi dejavnostmi,  saj  je celotni 
diagram vpet v časovni okvir. Povratna povezava bi namreč pomenila potovanje skozi čas 
nazaj. Ker nam je uspelo udejaniti vse dejavnosti v skladu z načrtovanimi, večjega odstopanja 
od načrta ni bilo. V primeru, da nam kakšne od dejavnosti ne bi uspelo udejaniti pravočasno, 
bi  seveda  uporabili  rezervni  načrt  (back  up  plan)  oziroma  po  potrebi  podaljšali  roke 
udejanjanja prvotnega načrta.

Na sliki 23 vidimo, da se dejavnosti posameznih področji med projektom uvajanja prepletajo. 
Pri tem se seveda pojavi zanimivo vprašanje, čemu se potem toliko truditi z analiziranjem in 
snovanjem dejavnosti po posameznih področjih? Verjetno bi dobili podoben načrt projekta 
tudi, če tega ne bi storili in bi se že v samem začetku lotili načrtovanja celotnega projekta 
uvajanja. Seveda nam tega nihče ne bi branil, vendar je vprašanje, ali bi nam tudi v takem 
primeru uspelo pripraviti  tako kakovosten načrt projekta.  Ko namreč uvajamo programske 
rešitve,  ki  podpirajo  samo  majhne  koščke  poslovnega  procesa,  ali  ko  uvajamo  manjše 
spremembe obstoječih programskih rešitev, lahko seveda stopnjo analize preskočimo in kar 
takoj  pričnemo  z  načrtovanjem.  Ker  gre  za  manjše  spremembe,  ni  potrebno  podrobno 
poznavanje  vseh  področij  podjetja.  Prav  tako  ni  potrebno  načrtovati  velikega  števila 
dejavnosti, saj je projekt vsebinsko in časovno manj zahteven. Povedano drugače: tudi če v 
podjetju takšnih projektov uvajanja ne zaključijo uspešno, to ne bo imelo bistvenega vpliva na 
samo poslovanje podjetja.
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Prilagajanje PRS za izdajanje 
računov domačih pošiljk

Preizkus delovanja PRS za 
izdajanje računov domačih 

pošiljk

Priučitev zaposlencev oddelka 
za izdajanje računov uporabe 
PRS in obveščanje strank o 

prednostih računov , izdanih v 
PRS

Manjši popravki nastavitev

Ponovni preizkus delovanja PRS 
za izdajanje računov domačih 

pošiljk in preizkus prenosa 
podatkov o računih in strankah v 

FRN 

Pričetek uporabe PRS za 
izdajanje računov pri domačih 

pošiljkah

Prilagoditev meddržavnih 
tovornih listov za domače 

pošiljke

• Prevajanje , oblikovanje in 
pripravljanje tovornih listov za 
tisk

• Naročanje tovornih listov
• Dobava tovornih listov

• Predstavljanje novih tovornih 
listov zaposlencem podjetja 
in strankam

• Pričetek uporabe novih 
tovornih listov

• Postopno ukinjanje starih 
tovornih listov

Dogovarjanje z zunanjim 
podjetjem o zajemu podatkov iz 

tovornih listov

Nakup čitalcev in vzpostavitev 
medmrežne povezave z 

zunanjim podjetjem

Preizkus zajema podatkov

Pričetek zajema podatkov za 
vse pošiljke v PRN

Preizkušanje delovanja modula 
za ravnanje s terjatvami

Preizkušanje računovodskega 
modula in modula za ravnanje z 

osnovnimi sredstvi

Preizkušanje delovanja 
nabavnega modula

Poskusni prenos podatkov o 
neplačanih izdanih računih

Poskusni prenos podatkov o 
neplačanih prejetih računih in 

osnovnih sredstvih

Poskusni prenos podatkov o 
dobaviteljih

Nastavljanje modula za ravnanje 
s terjatvami

Nastavljanje modula za nabavo
Nastavljanje računovodskega 

modula in modula za ravnanje z 
osnovnimi sredstvi

Učenje zaposlencev o uporabi 
modula za ravnanje s terjatvami

Učenje zaposlencev o uporabi 
nabavnega modula

Učenje zaposlencev o uporabi 
modula za računovodstvo

Čiščenje podatkov o neplačanih 
izdanih računih

Čiščenje podatkov o dobaviteljih
Čiščenje računovodskih 

podatkov in podatkov o osnovnih 
sredstvih

• izpis  in prenos podatkov o šifrantih za vsa tri podjetja
• izpis odprtih postavk
• primerjava saldov
• pretvorba v EUR
• popravek zaokrožitvenih napak
• prenos odprtih postavk

Čiščenje in usklajevanje 
šifrantov strank

Prenos podatkov o strankah iz 
PRS v PRN

Čiščenje in usklajevanje šifranta 
strank PRN in FRS

Podajanje predloga za pripojitev 
podjetij

Sodišče potrdi pripojitev

Notranja revizija finančno -
računovodske funkcije

Pripravljanje bilanc stanja na 
dan pripojitve

Pripravljanje skupinske bilance 
stanja na dan 31. 12. za prenos 

podatkov o bilanci stanja in 
kontih 

Pričetek uporabe FRN v finančno -računovodski funkciji

Razpis novih delovnih 
programov

Spreminjanje sistematizacije 
delovnih programov in sistema 

nagrajevanja v finančno -
računovodski funkciji

Vzpostavljanje spremenjenega  
sistema nagrajevanja

Uvajanje novih zaposlencev

Poskusni prenos podatkov o 
neplačanih izdanih računih

Poskusni prenos podatkov o 
neplačanih prejetih računih in 

osnovnih sredstvih

Poskusni prenos podatkov o 
dobaviteljih

Čiščenje in usklajevanje šifranta 
strank PRN in FRS

Načrtovanje vsebine dela 
finančno -računovodske funkcije

Načrtovanje organizacijskega 
procesa finančno -računovodske 

funkcije

Razgovori s kandidati

Izbiranje kandidatov

• ustanovitev oddelka za zajem podatkov in prekinitev sodelovanja z zunanjim podjetjem
• podpora delovanja skladišč z informacijsko tehnologijo (računalnik , priklop v omrežje podjetja , dostop do PRN , čitalci 

pošiljk, telefoni ...);
• hišni razvoj programske rešitve »blagajna« in njena povezava s PRN ;
• optimizacija slovenskega logističnega omrežja :
• optimizacija medskladiščnih povezav ,
• optimizacija povezav z skladišči ostalih držav ,
• optimizacija območij pobiranja in dostavljanja ;
• optimizacija delovanja skladišč ;
• izboljšanje nadzora kurirjev ;
• uvedba ISO standardov (9001 , 14.001 ); 
• sledenje vozil ;
• hišni razvoj programskih rešitev za ravnanje z voznim parkom , spremljanje potnih nalogov in stroškov goriva ;
• ukinitev uporabe programske rešitve PRS .

Slika 23: Izvedbeni načrt uvajanja FRN
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Popolnoma drugače  pa  je  v  primeru  uvajanja  ERP programskih  rešitev.  Takrat  namreč  z 
uvedbo neke programske rešitve spremenimo delovanje ene ali več funkcij podjetja. V tem 
primeru bo seveda za uspešno uvedbo programske rešitve potrebno udejaniti ogromno število 
sprememb.  Poleg  tega  bo  takrat  neuspešno  končan  projekt  uvajanja  še  kako  vplival  na 
poslovanje  podjetja.  Da  bi  si  še  bolje  predstavljali  zahtevani  obseg  dela,  lahko  projekt 
uvajanja primerjamo s širitvijo podjetja na tuji trg. Vzemimo kot primer družbo, ki uspešno 
posluje v Ameriki. V vsakem od podjetij, ki so v lasti družbe, poslujejo enako in uporabljajo 
iste programske rešitve. Ko prične družba lastnikov ustanavljati podjetja tudi drugod po svetu, 
bo v določenem smislu šlo za podobno zahteven projekt, kot če bi v vseh obstoječih ameriških 
podjetjih zamenjali programske rešitve. 

Ko širimo poslovanje na tuje trge, imamo namreč v osnovi že opredeljene poslovne procese in 
programske rešitve, ki jih podpirajo, težave pa nam povzročata iskanje ustreznih zaposlencev 
in vzpostavljanje organizacije. Pri tem se soočamo tudi z vprašanjem prilagajanja poslovnih 
procesov in programskih rešitev zakonodaji posamezne države in z vprašanjem medkulturnih 
razlik  pri  uveljavljanju  določene  organizacije.  Podobno  imamo  pri  projektu  menjave 
programskih  rešitev  sicer  na  voljo  že  obstoječe  zaposlence,  težave  pa  nam  prinaša 
usklajevanje  obstoječega  poslovnega  procesa  s  poslovnim procesom,  ki  ga  podpira  nova 
programska rešitev. Pri tem lahko naletimo na težave tudi, ko skušamo zaposlence naučiti 
uporabe nove programske rešitve in prenosa podatkov. 

V obeh primerih gre torej za zelo zapleten projekt s številnimi kočljivimi vprašanji. Zaradi 
tega  takojšnje  načrtovanje  brez  predhodne  analize  skorajda  ni  mogoče.  V stopnji  analize 
namreč prvotno zapleten problem poenostavljamo z delitvijo na manjše probleme. Hkrati pa 
pri  tem  opravljamo  tudi  neke  vrste  sintezo,  saj  probleme  glede  na  vsebinsko  sorodnost 
vprašanja, ki ga obravnavajo, razporejamo v skupine oziroma področij. Za združene probleme 
na posameznih področjih lahko namreč uporabimo skupino strokovnjakov z izkušnjami pri 
reševanju podobnih problemov. Tako se bodo strokovnjaki posvetili  zares temu, za kar so 
usposobljeni,  in  verjetnost  uspešne  uvedbe  programske  rešitve  se  bo  zelo  povečala. 
Strokovnjaki  bodo namreč  lahko zbirali  samo informacije,  ki  jih potrebujejo za reševanje 
svojih problemov, na njihovi osnovi preigrali  nekaj izmed možnih rešitev ter se na koncu 
odločili  za  najboljšo izmed njih.  Seveda je  naloga ravnatelja  projekta  uvajanja,  da določi 
število  področij  in  pripravi  skupni  načrt  projekta,  s  katerim  določi  vsaki  skupini 
strokovnjakov  roke  za  uresničitev  njenih  dejavnosti.  Pri  tem  sploh  ni  potrebno,  da  načrt 
nadrobno opredeljuje posamezne dejavnosti,  ki  jih izvršujejo strokovnjaki na posameznem 
področju.  Ti  bodo  namreč  pripravili  svoj  načrt  projekta,  ki  bo  prilagojen  posebnostim 
njihovega  področja  dela,  a  bo  še  vedno  usklajen  z  načrtom  skupnega  projekta  uvajanja. 
Ravnatelj  projektov lahko namreč samo tako spremlja opravljeno delo posameznih skupin. 
Poleg  tega  pa  mora  ravnatelj  projektov  tudi  vsaj  v  grobem  vsebinsko  poznati  probleme 
vsakega izmed področij, saj bo samo tako lahko na koncu projekta ovrednotil delo posamezne 
skupine. 

Vendar  s  tem ne  rešimo  ničesar,  če  ne  povemo,  koliko  in  katera  področja  naj  ravnatelj 
projektov opredeli pri projektu uvajanja. Povedano drugače, s koliko in katerimi vsebinsko 
sorodnimi problemi se podjetja soočajo pri uvajanju programskih rešitev. Kot smo že omenili 
v  uvodu,  imamo  opravka  z  dvema  osnovnima  problemoma:  s  tehničnim  problemom 
zamenjave  stare  programske  rešitve  z  novo  ter  z  organizacijskim  problemom uveljavitve 
uporabe nove programske rešitve v poslovnem procesu. Seveda pa lahko vsakega izmed teh 
dveh problemov delimo še naprej. Tako smo imeli v primeru uvajanja standardne programske 
rešitve FRN opravka s  tremi  področji:  s  področjem podjetja  in  organizacije,  s  področjem 
poslovnih procesov in programskih rešitev ter področjem podatkov in strojne opreme. Vendar 
je potrebno poudariti,  da je šlo pri projektu uvajanja FRN (samo) za zamenjavo finančno-
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računovodske  programske  rešitve,  ki  podpira  (samo)  delovanje  finančne-računovodsko 
funkcije. Zaradi tega projekt uvajanja FRN niti ni bil tako zapleten. Zagotovo bi imeli precej 
več področij in skupin strokovnjakov, če bi menjavali programsko rešitev funkcije opravljanja 
storitev.  Zato je morda  najbolje,  če  na osnovi  projekta  uvajanja  FRN in zbrane  literature 
opredelimo največje število področij s pripadajočimi vsebinskimi vprašanji (ali problemi), ki 
se lahko pojavijo pri zelo zahtevnih projektih uvajanja programskih rešitev:

- Področje  podjetja;  gre  za  strateško-projektna  vprašanja,  povezana  z  uvedbo 
programske rešitve, ki jih običajno rešujejo vrhovni ravnatelji in ravnatelji projekta 
uvajanja:

- Ali naj sploh menjamo programsko rešitev?
- Čemu menjavamo programsko rešitev? 
- Kaj pričakujemo od nove programske rešitve?
- Kakšna je cena nove programske rešitve? 
- Kaj pridobimo/izgubimo z novo programsko rešitvijo?
- Kakšni so predvideni stroški uvajanja?
- Kakšen je rok za zamenjavo programske rešitve?
- Kaj tvegamo, če programsko rešitev ne zamenjamo pravočasno in kaj tvegamo 

v primeru neuspešnega projekta uvajanja?
- Področje  organizacije;  gre  za  organizacijska  vprašanja,  povezana  z  uvedbo 

programske rešitve, ki jih ponavadi rešujejo ravnatelji in organizatorji:
- Ali bodo zaposlenci novo programsko rešitev sprejeli z navdušenjem?
- Ali nameravamo zaposlence naučiti  uporabe nove programske rešitve in če, 

kako?
- Ali bomo spremenili delovne programe in če, kako?
- Ali bomo spremenili sistem nagrajevanja in če, kako?
- Ali bomo zaposlili/odpustili zaposlence?

- Področje poslovnega procesa; gre za to, kako menjava programske rešitve vpliva na 
poslovanje podjetja:

- Ali  bomo  poslovni  proces  prilagoditi  delovanju  programske  rešitve  in  če, 
kako?

- Ali bomo spremenili tok listin?
- Ali  bomo  spremenil  način  opravljanja  storitev  oziroma  proizvajanja 

proizvodov?
Ta  vprašanja  ponavadi  rešujejo  ravnatelji  funkcij  in  oddelkov  ter  svetovalci  za 
prilagoditev ali prenovitev poslovnih procesov.

- Področje  programske  rešitve;  gre  za  tehnična  vprašanja,  povezana  z  menjavo 
programske rešitve, ki jih rešujejo ravnatelji razvoja pri ponudniku nove programske 
rešitve, svetovalci in programerji:

- Ali moramo programsko rešitev prilagoditi obstoječemu poslovnemu procesu 
in če, kako?

- Ali moramo programsko rešitev prilagoditi uporabnikom in če, kako?
- Ali je moramo programsko rešitev povezati z drugimi programskimi rešitvami 

in če, kako in s katerimi?
- Področje podatkov; gre za tehnična vprašanja, povezana s prenosom podatkov, ki jih 

rešujejo analitiki in programerji:
- Na  kakšen  način  bomo  uvedli  programsko  rešitev  (veliki  pok  ali  sočasni 

način)?
- Ali moramo prenesti podatke in če, kako in katere?
- Kateri podatki so šifranti in kateri podatki se nanašajo na nedokončane zadeve?
- Ali lahko izpišemo podatke iz stare programske rešitve in če, kako?
- Kako združimo, počistimo in prilagodimo podatke novi programski rešitvi?
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- Ali  lahko novo programsko rešitev avtomatično napolnimo s podatki in če, 
kako?

- Kako  preverimo,  ali  so  bili  res  vsi  podatki  prenešeni  iz  stare  programske 
rešitve v novo?

- Področje strojne opreme; gre za tehnična vprašanja, povezana s strojno opremo, ki jih 
rešujejo zaposlenci oddelka za nabavo in informacijsko tehnologijo:

- Kakšna  so  priporočila  ponudnikov  glede  strojne  opreme  za  nemoteno 
delovanje nove programske rešitev? 

- Ali je strojna oprema, ki jo uporabljamo za delovanje obstoječe programske 
rešitve, dovolj zmogljiva za delovanje nove programske rešitve?

- Katero  strojno  opremo  moramo  posodobiti,  katero  bomo  namenili  drugim 
programskim  rešitvam,  katero  bomo  prodali  in  katero  ne  bomo  več 
uporabljali?

Seveda je število vprašanj in problemov odvisno od projekta do projekta, naloga ravnatelja 
projekta pa je, da določi tehtnost posameznih vprašanj ter premisli, katero skupino bo zadolžil 
za  reševanje  določenega  področja.  V  kolikor  določeno  področje  nima  dovolj  zahtevnih 
vprašanj, ga je smotrno priključiti kateremu izmed drugih področij, tako da zanj ni treba imeti 
posebne skupine strokovnjakov. Prenos podatkov lahko opravijo npr. tudi strokovnjaki,  ki 
sicer rešujejo vprašanja s področja programskih rešitev.

Sedaj,  ko  poznamo  vprašanja,  s  katerimi  se  soočajo  skupine  strokovnjakov  na  določenih 
področjih,  pa  lahko  opredelimo  vsebino  njihovega  dela,  ki  nas,  povezana  z  vsebino  dela 
projektnega  ravnatelja,  privede  do  modela  uvajanja  programskih  rešitev.  Slednjega 
prikazujemo na sliki 24. 

Kot  lahko  vidimo  (slika  24),  imamo  opravka  z  začetnim  in  končnim  stanjem.  Oba  sta 
razdeljena po zgoraj priporočenih področjih. Začetno stanje sestavljata kupljena programska 
rešitev  brez  podatkov,  a  s  priporočili  glede  strojne  opreme,  in  podjetje  z  organizacijo, 
poslovnim procesom, staro programsko rešitvijo, podatki in strojno opremo. Končno stanje, ki 
je naš cilj uvajanja, pa je opredeljeno z istim podjetjem, ki ima spremenjeno organizacijo, 
spremenjen poslovni proces, namesto stare novo programsko rešitev, napolnjeno s podatki iz 
stare programske rešitve, in strojno opremo, ki omogoča nemoteno uporabo nove programske 
rešitve. Ko ravnatelj projektov prične z načrtovanjem, zbere najprej vse informacije o vseh 
področjih začetnega stanja, na osnovi česar si zamisli želeno stanje. Pri tem mu lahko služi 
kot osnova za zamišljeno končno stanje trenutno podjetje z obstoječim delovnim procesom ali 
pa predvsem poslovni proces, ki ga nova programska rešitev podpira. Zagotovo pa je najbolje, 
če si ravnatelj projekta zamisli končno stanje na osnovi najboljšega izmed obeh začetnih stanj. 
Torej  tako,  da v namišljeni  končni  delovni  proces  združi  najboljše zamisli  iz  obstoječega 
delovnega procesa z  najboljšimi  zamislimi  iz poslovnega procesa,  ki  ga nova programska 
rešitev podpira. 
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Slika 24: Model uvajanja programskih rešitev
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Ko si  ravnatelj  projektov  zamisli  končno  stanje,  prične  snovati  dejavnosti,  s  katerimi  bo 
odpravil  razkorak  med  obema  stanjema.  Pri  tem  si,  seveda  glede  na  svoje  izkušnje  in 
zahtevnost  posameznih  področij,  pomaga  s  skupinami  strokovnjakov,  odgovornimi  za 
posamezna  področja.  Ko  ima  enkrat  pripravljen  načrt  projekta  z  roki,  ga  lahko  začnejo 
skupine strokovnjakov tudi udejanjati. Od takrat dalje ravnatelj projekta načrtuje, udejanja in 
nadzoruje  projekt  uvajanja.  Vsebinsko  gledano  pa  usklajuje  delovanje  vseh  skupin 
strokovnjakov, ki (kot lahko vidimo na sliki 24) po eni strani z določenimi koraki pripravljajo 
obstoječe  podjetje  (predvsem  delovni  proces)  na  to,  da  bo  sposobno  »sprejeti«  novo 
programsko rešitev,  po drugi  strani  pa pripravljajo  novo programsko rešitev na to,  da bo 
sposobna podpreti zamišljeni delovni proces podjetja.
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7 ZAKLJUČEK

Ko smo v procesu  združevanja  podjetij  uvedli  FRN, nismo imeli  večjih  težav  z  uporabo 
programske rešitve v poslovnem procesu.  Uporabniki so se nove programske rešitve lepo 
privadili  in  so  danes  z  njo  zelo  zadovoljni.  Marsikomu  je  namreč  FRN  zelo  olajšala 
opravljanje delovnih nalog. Tudi ravnateljstvo matičnega podjetja je bilo z našim delom zelo 
zadovoljno, saj je po uvedbi FRN postalo poslovanje finančno-računovodske funkcije skladno 
z  meddržavnimi  računovodskimi  standardi  ter  primerljivo  z  delovanjem  finančno-
računovodskih  funkcij  drugih  hčerinskih  podjetij.  S  prenovitvijo  poslovnih  procesov  smo 
zmanjšali  možnost zlorab in napak; matična družba ima tako od uvedbe FRN dalje precej 
večje  zaupanje  v  pravilnost  finančno-računovodskih  podatkov.  Poleg  tega  lahko  sedaj  v 
matični družbi s programsko rešitvijo FRN tudi sami nadzorujejo in spremljajo poslovanje 
finančno-računovodske funkcije slovenskega podjetja. S tega vidika lahko projekt uvajanja 
FRN ocenimo kot zelo uspešen.

Seveda pa se po drugi strani lahko vprašamo, ali je bil projekt tudi ekonomsko uspešen, torej 
ali nam je uporaba FRN toliko olajšala delo, da smo v prihodnje prihranili vsaj toliko, kot so 
znašali stroški uvajanja ter vzdrževanja (točka preloma). Na žalost ni bilo tako, saj smo zaradi 
uvedbe FRN morali spremeniti nekatere delovne programe in s tem pridobiti nove nosilce 
delovne  sile,  ki  so bili  seveda »dosti  dražji«  od prejšnjih.  Poleg tega zmogljivost  FRN z 
vidika obdelave podatkov presega potrebe po zmogljivosti finančno-računovodske funkcije 
slovenskega  podjetja.  V  slovenskem  podjetju  izkoriščamo  samo  kakšno  stotino  vseh 
zmogljivosti FRN, a nam kljub temu matična družba za vzdrževanje FRN zaračunava polno 
ceno.  To  pa  pomeni,  da  je  vzdrževanje  FRN  bistveno  dražje  od  vzdrževanja  prejšnje 
programske rešitve.  Občutek je podoben, kot če  bi  nam nekdo podaril  avtomobil  znamke 
Ferrari za vsakodnevno vožnjo do 50 m oddaljene trgovine, ki smo jo prej, sicer morda malo 
manj varno, zmogli tudi peš ali s skirojem. 

Vendar pa je treba poudariti, da so bile razmere, v katerih je potekal projekt uvajanja FRN, 
zelo neugodne. Prevzem obeh podjetij je namreč pri zaposlencih vzbudil številne občutke, kot 
so  negotovost,  zaskrbljenost,  strah,  ki  so  pred  pripojitvijo  prerasli  v  nezadovoljstvo, 
brezbrižnost, vdanost v usodo... Nasploh je v vseh treh podjetjih vladalo zelo pesimistično 
vzdušje, ki se je še dodatno okrepilo z odhodom številnih zaposlencev in doseglo višek z 
zamenjavo  ravnateljstva.  Temu  je  sledilo  ponovno  razočaranje,  saj  so  bila  pričakovanja 
zaposlencev  glede  pripravljenosti novih  ravnateljev za  reševanje  problemov  prevelika.  V 
slovenskem podjetju smo namreč ravno takrat pričeli stopati po dolgi poti sprememb, ki so 
zahtevale  veliko  potrpljenja  in  časa.  Številni  novi  ravnatelji  so  se  takrat  šele  privajali  na 
dejavnost  in  podjetje.  Prav  tako  še  niso  imeli  pravega  občutka  za  zapletenost  določenih 
problemov, zaradi česar so se pri številnih napovedih ušteli, kar je spet povzročilo nov val 
pesimizma. Številni zaposlenci so bili zato prepričani, da tudi projekt uvajanja FRN tako ali 
tako ne bo uspel. Marsikdo se je prvič zdramil šele, ko je sam soočil s FRN na izobraževanju. 
Takrat  je  namreč  videl,  da  FRN  ni  samo  nekaj,  s  čimer  ga  strašijo  ravnatelji,  temveč 
resničnost, s katero se bo moral kot uporabnik čez mesec ali dva tudi sam soočiti. Novice o 
skorajšnjem uspešno končanem projektu uvedbe FRN so se tako razširile po vsem podjetju in 
vlile številnim zaposlencem novega upanja. Kar naenkrat so vsi govorili o uvajanju FRN in 
vsakdo je želel  sodelovati  pri  tem projektu.  Projekt uvajanja FRN je bil  tako eden izmed 
redkih večjih projektov, če ne morda celo edini, ki smo ga v slovenskem podjetju v teh burnih 
časih udejanili po načrtu od začetka do konca. 
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Po  drugi  strani  pa  so  se  »prave«  organizacijske  spremembe  takrat  šele  zares  začele. 
Zaposlenci v finančno-računovodski funkciji kot zadnje v delovnem procesu so namreč po 
uvedbi FRN dnevno opažali nepravilnosti funkcije opravljanja storitev, ki so jih morali tudi 
reševati.  Prav tako tudi zaposlenci prodajne funkcije niso bili zadovoljni z delom funkcije 
opravljanja  storitev,  saj  so  zaradi  slabo  opravljenih  storitev  številne  stranke  prekinile 
sodelovanje. Tako se je »žogica« od zaposlencev v finančno-računovodski funkciji odbila k 
zaposlencem v funkcijo opravljanja storitev s pričetkom projekta sočasnega prehoda iz PRS 
na PRN, optimizacije logističnega omrežja, pobiranja ter dostave pošiljk, potovanja pošiljk 
med skladišči in v skladišču... Seveda pa zaradi tako tekoče uvedbe FRN ni nihče pričakoval, 
da  bo  za  udejanjanje  vseh  potrebnih  sprememb  potrebno  toliko  truda  in  požrtvovalnosti. 
Pričetek posodabljanja funkcije opravljanja storitev je bil namreč pospremljen z besedami: 
»Uspelo nam bo v 3-6 mesecih!« Danes je od omenjenega trenutka minilo že leto in pol, a nas 
kljub vsemu čaka gotovo še kakšno leto ali dve napornega dela. Vendar tudi, ko bo ta projekt 
končan, ne bomo zaključili z delom. Po vsej verjetnosti bo takrat »žogica« posredovana k 
zaposlencem prodajne funkcije z besedami: »Sedaj je naša storitev za ceno, ki jo ponujamo, 
najbolj  kakovostna  v  Sloveniji,  pričnite  prodajati!«  Če  hočemo,  da  bo  podjetje  uspešno, 
morajo biti namreč vsi procesi med seboj usklajeni. Ob vsem tem se človek seveda vpraša, ali 
je zaporedje, v katerem smo preurejali poslovne in druge funkcije, smotrno. Še posebej zato, 
ker vse skupaj spominja na gradnjo hiše od strehe navzdol. 

Na osnovi proučene teorije o uvajanju programskih rešitev (predvsem ERP sistemov) smo 
pripravili osnutek modela uvajanja programskih rešitev, ki smo ga lahko zatem preverili in 
dopolnili  z ugotovitvami analize uvajanja FRN. Glavna zamisel tako preverjenega modela 
uvajanja  je  v  delitvi  prvotno  zapletenega  problema  na  več  sorodnih  problemov  oziroma 
področja.  Za  reševanje  problemov  posameznega  področja  zadolžimo  za  to  usposobljeno 
skupino strokovnjakov, ki si glede na svoj način dela oblikuje lasten projektni načrt. Celoten 
pregled nad dejavnostmi vseh področij ravnatelju projekta omogoča celovit načrt projekta, s 
pomočjo  katerega  tudi  nadzoruje  in  spremlja  delo  posameznih  skupin  strokovnjakov. 
Največje  število  priporočenih  področij  je  šest  in  sicer  področje  podjetja,  področje 
organizacije, področje poslovnega procesa, področje programske rešitve, področje podatkov 
in področje strojne opreme. V kolikor ravnatelj projektov oceni, da so problemi določenega 
področja  toliko  zahtevni,  da  bi  zanje  potreboval  ločeno  skupino  strokovnjakov,  lahko 
posamezna področja tudi združi. V primeru uvajanja FRN smo tako imeli opravka samo s 
tremi  združenimi  področji  in  sicer  s  področjem  podjetja  in  organizacije,  področjem 
poslovnega procesa in programskih rešitev ter področjem podatkov in strojne opreme. Seveda 
bi bilo potrebno vsebinsko ustreznost posameznih področij in samo zamisel modela preveriti 
tudi na drugih projektih uvajanja. Vseeno pa je lahko tako osnovan model uvajanja prvi korak 
k oblikovanju teorije uvajanja standardnih programskih rešitev.

Menjavanje programskih rešitev v delujočih (ali »živih«) informacijskih sistemih je zagotovo 
svojevrsten izziv. Gre namreč za zelo zahtevne projekte, nočno moro ravnateljev projektov, ki 
se z njimi osmolijo v praksi in priljubljeno temo teoretičnih razprav v akademskih krogih. 
Vendar dobi človek kljub vsemu zanimanju in trudu, namenjenemu temu perečemu vprašanju, 
po vsej prebrani literaturi grenak priokus, oziroma občutek, da smo še vedno zelo oddaljeni 
od rešitve. Za oblikovanje splošne (ali dokončne) teorije uvajanja bi namreč morali analizirati 
kar nekaj celovito opisanih projektov.

Težave se pojavijo že pri zbiranju informacij z vprašalniki. Te namreč ponavadi izpolnijo kar 
ravnatelji usmerjevalnih, ne pa ravnatelji izvedbenih skupin. Ravnatelji usmerjevalnih skupin 
sicer imajo neko splošno predstavo, kako se uvaja programske rešitve, vendar pa so ravnatelji 
izvedbenih skupin tisti,  ki  se s  ključnimi vprašanji  in problemi  uvajanja soočijo v praksi. 
Številne raziskave namreč kot sklepno ugotovitev navajajo, da je uspešnost projekta uvajanja 
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odvisna od pripravljenosti izvedbene skupine, kar je seveda res, po drugi strani pa nam tudi 
povejo, da je vprašalnik izpolnila napačna oseba. Ravnateljstvo hčerinskih podjetij pogosto 
uvajanje programskih  rešitev  vidi  kot  projekt,  ki  jim ga je vsilila  matična  družba in  zato 
namenoma  prepusti  pobudo  in  tudi  večino  dela  usmerjevalni  skupini.  Za  uvajanje  tako 
pogosto zadolžijo  samo nekaj  posameznikov,  ki  preprosto sledijo navodilom usmerjevalne 
skupine  in  sproti  rešujejo  težave.  Zaradi  premajhne  zavzetosti  takšni  projekti  pogosto 
propadejo. 

Poleg  tega  vsak  od  posameznikov,  ki  so  sodelovali  pri  projektu,  opisuje  svoje  težave, 
podobno  pa  tudi  avtorji  člankov  izpostavljajo  pomen  svoje  znanosti  za  uvajanje.  Tako 
psihologi poudarjajo pomen psihologije, ekonomisti ekonomike, računalničarji računalništva. 
Kar je seveda dobro, saj tako izvemo za številne nove načine uporabe že razvitih znanosti v 
praksi. Vendar pa po drugi strani ne odgovorimo na osnovno vprašanje - katere dejavnosti so 
bile pri projektu uvajanja uporabljene in kolikšen je bil njihov prispevek k uspešni uvedbi 
projekta. 

Morda je zato pametneje,  da skušamo seznam dejavnosti  opredeliti  na osnovi posameznih 
izvedbenih načrtov uvajanja, saj tako dobimo celoten pregled poteka dogajanja projekta in se 
hkrati (iz)ognemo pristranskosti posameznih udeležencev projekta. Še primernejšo listino za 
analizo pa bi predstavljal povzetek dela na projektu, ki bi vseboval sezname vseh dejansko 
opravljenih dejavnosti, vključno z njihovim trajanjem in porabljenimi prvinami. Vprašalniki 
oziroma  ankete  za  ugotavljanje  uspešnosti  projekta  uvajanja  lahko  vsebujejo  sledeča 
vprašanja: 

- Ali je projekt udejanjen v predvidenem času in s predvidenimi prvinami?
- Ali koristi nove programske rešitve odtehtajo stroške uvajanja?
- Ali je uvajanje potekalo brez zapletov in težav?
- Ali so uporabniki zadovoljni z novo programsko rešitvijo?

Najprimernejši anketiranci so različni udeleženci pri projektu, kot npr. vrhovno ravnateljstvo, 
ravnatelji  funkcij,  ravnatelji  projektov  in  ostali  zaposlenci  oziroma  uporabniki  uvedene 
programske rešitve. Iz odgovorov pa lahko skušamo ugotoviti,  kako na uspešnost projekta 
vplivajo udejanjene dejavnosti oziroma katere dejavnosti oziroma načina njihovega poteka so 
privedle projekte k uspešnemu in katere k neuspešnemu koncu. Prav tako lahko na osnovi 
primerjave količin in cen porabljenih prvin enako uspešnih projektov ugotovimo učinkovitost 
posameznih dejavnosti. Naše raziskovanje teorije uvajanja lahko poglobimo tudi s primerjavo 
projektov, katerih načrti so vsebovali iste ali podobne dejavnosti, a vendar so se eni končali 
uspešno, drugi pa neuspešno. Razloge za to lahko seveda iščemo v poglobljenem načinu dela, 
znanju in veščini zaposlencev in organizaciji samega projekta. 

Treba pa je upoštevati, da je vsako uvajanje programske rešitve enkraten in edinstven projekt 
določenega obdobja in okoliščin.  Dejavnosti in način dela,  ki  so danes najbolj  uspešne in 
učinkovite,  morda že čez leto  ali  dve ne bodo več take.  Prav tako morda na prvi pogled 
privlačna  delitev  po področjih  kaj  kmalu  ne bo več  smotrna.  Zavedati  se  moramo,  da se 
področje informatike spreminja zelo hitro. Razvoj informatike kot samostojne vede je namreč 
v načinu poslovanja podjetij  povzročil  revolucijo,  ki še vedno traja.  V sodobnih podjetjih 
stremijo  k  temu,  da  bi  bila  vsaka  pora  njihovega  poslovanja  prežeta  z  informacijsko 
tehnologijo.  Na  vsakem  koraku  namreč  srečamo  naprave,  zaslone,  merilce,  telefone, 
računalnike,  čipe...  Tipalke  sodobnih  informacijskih  sistemov  se  z  uporabo  informacijske 
tehnologije podaljšujejo in širijo do najmanjših podrobnosti poslovanja. Informacijski sistemi 
ne  lajšajo  več  samo  opravljanja  delovnih  nalog  zaposlencev  in  omogočajo  spremljanje 
poslovanja, temveč s komunikacijsko in svetovalno vlogo vedno bolj postajajo tudi sestavni 
del organizacije podjetij. To pomeni, da bomo morda čez nekaj let uvajali programske rešitve 
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popolnoma drugače  kot  danes.  Zaradi  tega bi  bilo  treba  izide  raziskav  uvajanja  vsekakor 
stalno preverjati s prakso in dopolnjevati z izidi novih raziskav. 

Prav  tako  lahko  za  konec  postavimo  drzno  misel  za  vse  nosilce  teorije  organizacijske 
znanosti.  Zaradi  tako velike  vloge informacijskih sistemov in tehnologije,  spreminjanje  in 
učinkovitost  poslovnega  procesa  ni  več  odvisna  samo  od  koordiniranja  delovnih  nalog, 
muhavosti  ljudi  in  tehničnih  omejitev  delovnih  sredstev,  temveč  tudi  od  usklajenosti 
poslovnega  procesa  s  programskimi  rešitvami.  To  pa  pomeni,  da  bo  morda  treba 
organizacijske prvine delovnega  procesa,  torej  delovno mesto,  opravek in delovno nalogo 
pojasniti  s  programsko  rešitvijo  in  podatki  kot  izpostavljenima  sestavinama  (delovnih) 
sredstev in načina ali metode dela. 
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