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1 UVOD 

Ţivimo v času, kjer se podjetja zaradi velike konkurenčnosti na trgu soočajo z izzivi 

skrajševanja dobavnih rokov izdelkov, izboljšanja stroškovne učinkovitosti ter reševanja 

problemov pri planiranju in spremljanju proizvodnje. Časov velikih serij ni več – podjetja 

se soočajo z zelo raznolikimi naročili, kar bistveno poveča količino dela v pripravi in 

spremljanju proizvodnje. 

 

Podjetniki so zaradi pomanjkanja časa pogosto prisiljeni sprejemati hitre odločitve, ki 

imajo kratkoročne ali dolgoročne posledice. Nemalokrat se zgodi, da v trenutku, ko je treba 

sprejeti odločitev, informacij ni, oziroma so na kratki rok nedostopne (potrebne so analize 

itd.). Tako se managerji v manjših lesnih podjetjih pogosto odločajo na podlagi skopih 

informacij in intuicije. 

 

Rešitev za tovrstne teţave je zagotovo informacijski sistem. Aţurne informacije so 

managerju dostopne v vsakem trenutku, kar bistveno olajša odločitve oziroma poveča 

deleţ odločitev, ki so za podjetja dobre. 

 

Izbira pravega informacijskega sistema ni enostavna in pogosto vzame veliko časa. Iz vse 

ponudbe na trgu je potrebno izluščiti najbolj primerno rešitev za informacijske potrebe 

vsakega podjetja posebej. Napačna izbira informacijskega sistema ne povrne investicije, 

tak sistem pa je lahko celo ovira pri poslovanju. 

 

Naš cilj je bil oblikovanje ustreznega odločitvenega modela, ki bo preučevanemu podjetju 

v pomoč pri izbiri informacijskega sistema.  

 

Tako kot vsa manjša lesna podjetja je tudi preučevano podjetje, za katerega iščem 

primerno informacijsko rešitev, izpostavljeno zgoraj naštetim razmeram na trgu. V 

podjetju je prisotna ţelja po izboljšanju poslovne učinkovitosti. 

 

Predpostavljali smo, da na trgu obstaja nekaj ponudnikov, ki bi lahko zadovolji tako 

informacijske potrebe proučevanega majhnega lesnega podjetja kot informacijske potrebe 

ostalih majhnih lesnih podjetij. 

 

Preučevano podjetje ima 9 zaposlenih in izdeluje notranje pohištvo, stavbno pohištvo in 

pohištvo po meri. Tehnološka opremljenost delavnice omogoča izdelavo široke palete 

izdelkov za domači in tuji trg, kar še povečuje kompleksnost upravljanja podjetja. 
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1.1 OPREDELITEV PROBLEMA 

Problem manjših lesnih podjetij je, da ne poznajo svojih informacijskih potreb, prav tako 

ne poznajo ponudnikov in njihovih produktov. Posledica tega  je lahko izbira 

informacijskega sistema, ki ne zadovolji informacijskih potreb podjetja. Nepravilna izbira 

ne povrne investicije, predvsem pa ne povečuje učinkovitosti (in uspešnosti) poslovanja; 

pogosto je lahko takšen informacijski sistem velika ovira pri poslovanju. 

 

Podobno kot veliko drugih majhnih lesnih podjetij, ki ne uporabljajo nobenega 

informacijskega sistema, je tudi v preučevanem, konkretnem manjšem lesnem podjetju 

poslovanje precej neučinkovito. Pri poslovanju nastajajo problemi kot so: zamujanje rokov, 

premajhen nadzor nad materialom, prevelika poraba časa in materiala, premajhen nadzor 

nad delovnimi nalogami in operacijami ipd. Pogosto prihaja tudi do problema, da 

informacij sploh ni oz. le-te ne odraţajo realnega stanja (niso aţurne). Posledica tega so 

(večji) stroški in slabša učinkovitost ter neuspešnost poslovanja. 

 

1.2 CILJI NALOGE 

1. Pregled informacijskih potreb v manjših lesnih podjetjih (mikro in majhna 

podjetja), analiza zadovoljstva z uporabljenimi informacijskimi sistemi v teh 

podjetjih ter pregled ponudbe integralnih informacijskih sistemov in njihovo 

rangiranje glede na zadovoljevanje informacijskih potreb, ugotovljenih v lesnih 

podjetjih. 

 

2. Predlog izbire informacijskega sistema za preučevano manjše lesno podjetje glede 

na njegove informacijske potrebe in ostale odločitvene kriterije. 

 

 

1.3 DELOVNE HIPOTEZE 

Predvidevamo, da na trgu obstaja nekaj ponudnikov integralnih informacijskih sistemov, ki 

lahko uspešno zadovoljijo informacijske potrebe manjših lesnih podjetij. 

 

Predvidevamo tudi, da je za proučevano lesno podjetje, ki je obravnavano v drugem delu, 

moţno najti ustrezen informacijski sistem.  
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2 PREGLED LITERATURE 

2.1 SPLOŠNO 

2.1.1 Pomen informacijske tehnologije 

S pravim informacijskim sistemom lahko podjetju zniţamo zaloge reprodukcijskega 

materiala, stroški materiala, zmanjšamo količine nekompletnih serij, odzivni časi in nadure 

delavcev, povečamo pa produktivnost (lahko tudi do 10 %) ipd. Uvedba ustreznih 

informacijskih tehnologij lahko zmanjša nekatere teţave podjetij. (Kropivšek, 2008) 

 

2.1.2 Programske rešitve 

2.1.2.1 Zagotavljanje programskih rešitev 

Prenova poslovanja, informacijske tehnologije in arhitekture uporabniških programskih 

rešitev, ki podjetju zagotavljajo poslovno učinkovitost in uspešnost ter konkurenčnost, 

lahko poteka v različnih smereh, z različno intenzivnostjo, z različnimi stroški in v končni 

fazi z različnimi učinki oziroma stopnjo zagotavljanja informacijskih potreb. 

 

Uporaba informacijske tehnologije zajema, v stroškovnem smislu, v večini naših in tudi 

tujih podjetjih, vsako leto večji deleţ. Le-ta se kljub skokovitemu zniţevanju cen 

računalniške opreme in dvigu njenih zmogljivosti v absolutnem znesku povečuje. Kako 

naprej? Nekatera podjetja razmišljajo o zaprtju računalniških centrov, druga so to ţe storila 

in prenesla obdelavo podatkov na medsebojno bolj ali manj povezane osebne računalnike 

ali pa gostujejo na skupnih računalniških centrih (angl. Outsourching). Podjetja, ki se 

zavedajo svoje primerjalne prednosti, ki jo nudi ustrezno urejena informatika, so našla 

izhod v preobrazbi računalniških centrov in njihovih obdelav s pomočjo novih 

organizacijskih, metodoloških in tehnoloških moţnosti, ki so se ţe uveljavile ali se še 

uveljavljajo na tem področju. 

 

Pri zagotavljanju rešitev podjetja uporabljajo različne strategije oziroma usmeritve razvoja. 

Alternativne usmeritve morajo biti ocenjene z vsebinskega, tehnološkega in ekonomskega 

vidika. Ob pogojih izvedbe morajo biti izpostavljene prednosti in slabosti posamezne 

odločitve ter primernost izvedbe. V preteklosti so se podjetja običajno odločala za eno od 

usmeritev zagotavljanja programskih rešitev, v zadnjem času pa to strategijo sproti 

prilagajajo trenutnim informacijskim potrebam in moţnostim prenove poslovanja. 

Alternativne usmeritve zagotavljanja programskih rešitev so: 

- dogradnja obstoječih rešitev, 

- lasten razvoj rešitev, 

      -     nakup ali najem rešitev. (Kovačič in Bosilj, 2005) 
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2.1.2.2 Nakup ali najem rešitev 

Odločitev o nakupu, najemu ali lastnem razvoju je aktualna v obeh primerih prej 

opredeljenih odločitev o informacijski arhitekturi. Prednosti in slabosti nakupa ali najema 

ţe izdelanih celovitih programskih rešitev so znane. Če jih povzamemo, velja, da tako 

močno skrajšamo čas razvoja in zniţamo tveganje o ustreznosti končnega rezultata, ki smo 

mu priča pri lastnem razvoju. Z nakupom, pogojno tudi z najemom, pridobimo morebitno 

tuje znanje in referenčne modele izvajanja poslovnih aktivnosti na obravnavanem področju 

(imenovane tudi “najboljša praksa”), ki jih vsebujejo kakovostne sodobne celovite 

programske rešitve. Slabosti nakupa se, ob razmeroma visoki ceni programskih rešitev in 

stroških lastništva, kaţejo predvsem v problematiki uvajanja oziroma prilagajanja 

informacijskim potrebam uporabnikov in prenosu vsega znanja, potrebnega za vzdrţevanje 

in nadaljnji razvoj, na informatike podjetja. Podjetje se izogne stroškom lastništva, tako da 

rešitve s potrebno računalniško opremo najame od ponudnika aplikacijskih streţnikov 

oziroma storitev ASP (angl. Application Service Provider). 

 

Odločitev o nakupu programskih rešitev (tretja moţnost) ali o njihovem lastnem razvoju se 

izvede na osnovi podrobno opredeljenih informacijskih potreb izvajanja postopkov 

oziroma delovnih procesov znotraj poslovnih procesov, ki potekajo v podjetju. Nedvomno 

velja, da je ob normalnih trţnih razmerah smotrna odločitev o nakupu, če programska 

rešitev pokriva vsaj 80 % informacijskih potreb obravnavanega področja. Za normalne 

razmere štejejo ob ustrezni ceni tudi razpoloţljivost ustreznih rešitev v izvorni obliki in 

pripravljenost ponudnika za sodelovanje pri izvedbi in prilagajanju rešitve. (Kovačič in 

Bosilj, 2005) 

 

2.1.3 Celovite programske rešitve 

Kratica ERP (angl. Enterprise Resource Planning) se je prvič pojavila po letu 1990, ko je 

predstavljala predvsem povezan (integriran) poslovno usmerjen informacijski sistem, ki je 

ţe uporabljal nove tehnologije, kot so grafični vmesnik, relacijske baze podatkov, jeziki 4. 

generacije, arhitektura odjemalec/streţnik ter različna orodja za pomoč. Integriran 

informacijski sistem je nastal kot nadaljevanje sistemov, usmerjenih najprej v načrtovanje 

materialnih potreb proizvodnje (MRP – Material Requirements Planning), ki se pojavi po 

letu 1965, in pozneje, po letu 1975, celovitega obvladanja vseh virov procesa proizvajanja 

v podjetju (MRP II – Manufacturing Resource Planning (II beremo kot 2)). ERP (originalni 

naziv je ponesrečen in ga neposredno ne prevajamo) je torej nadgradnja MRP II-sistemov 

in predstavlja celovito (uporabniško) programsko rešitev informatizacije poslovanja 

podjetja. (Kovačič in Bosilj, 2005) 
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Podjetje je lahko konkurenčno na trgu, če uporablja informacijski sistem, ki vsebuje 

komponente, ki so povezane s trgom, dobavitelji, konkurenti, produkti oziroma storitvami 

in strankami. (Laudon in Laudon, 1996) 

 

 

Slika 1: Dodatne komponente sodobnega informacijskega sistema (Laudon in Laudon, 1996:46) 

 

Koncept ERP izhaja iz potrebe po celovitem upravljanju z vsemi viri in njihove uporabe v 

celotnem podjetju. Glavni cilj ERP je povezati vse oddelke in enote (tudi če so med njimi 

velike geografske razdalje) podjetja oziroma njegove poslovne procese z enim samim 

računalniškim sistemom, s centralno bazo podatkov. Slednja naj na enem mestu omogoča 

integracijo vseh podatkov in pripravo informacij, ki so potrebne za uspešno odločanje. 

ERP zagotavlja enoten uporabniški vmesnik za izvajanje in upravljanje temeljnih 

aktivnosti znotraj podjetja. Olajša sodelovanje in povezovanje s kupci (e-trţenje in 

distribucija) ter njihovo vplivanje na samo proizvodnjo podjetja, vključuje pa tudi koncepta 

upravljanja odnosov s strankami (CRM) in upravljanja oskrbovalne verige (SCM). Glavne 

sestavine koncepta ERP so: 

- planiranje, 

- nabava, 

- proizvodnja, 

- upravljanje z zalogami, 

- vzdrţevanje, 

- finance, 

- prodaja, 
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- distribucija in 

- upravljanje s kadri. 

 

Z uvedbo integriranega poslovno-informacijskega sistema poenotimo standarde v podjetju, 

v sistemu ne podvajamo podatkov, to pa poleg večjih prihrankov omogoča boljši nadzor 

nad poslovanjem podjetja in uvajanje novih storitev. ERP tudi pospešuje in razvija odnose 

med poslovnim sistemom in kupci ter omogoča učinkovitejše povezovanje z dobavitelji in 

prodajalci v oskrbovalni verigi. (Kovačič in Bosilj, 2005) 

 

 

Slika 2: Prikaz celovite programske rešitve, ki s skupno podatkovno bazo povezuje posamezne aplikativne 

rešitve ali module (Kovačič in Bosilj, 2005:278) 

 

Informacijski sistemi igrajo zelo pomembno strateško vlogo v vsakem sodobnem podjetju. 

Slika 3 prikazuje odnos med podjetjem in informacijskim sistemom.  Obstaja medsebojna 

odvisnost med poslovno strategijo, predpisi in procedurami v podjetju na eni strani in 

programsko opremo informacijskih sistemov, strojno opremo, podatki in 

telekomunikacijami na drugi strani. Ta odvisnost narašča. Sprememba v eni od teh 

komponent vpliva na druge komponente. Ta odvisnost postane zelo pomembna kadar 

management dela načrte za prihodnost. Kaj bo podjetje delalo v petih letih je pogosto 

odvisno od tega, kaj bo njihov informacijski sistem sposoben delati. (Laudon in Laudon, 

1996) 

 

To dejstvo nam še dodatno potrjuje, kako pomembna je izbira primernega informacijskega 

sistema.  
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Slika 3: Medsebojna odvisnost komponent informacijskega sistema (Laudon in Laudon, 1996:31) 

2.2 UVAJANJE CELOVITE PROGRAMSKE REŠITVE 

Uvajanje celovitih programskih rešitev (ERP) predstavlja enega pomembnih pristopov k 

poslovni prenovi in informatizaciji poslovanja, ki vodi zlasti k učinkovitejšemu 

obvladovanju podatkov ter natančnejšemu napovedovanju poslovnih dogodkov in 

odločanju. Takšno programsko rešitev lahko opredelimo kot celovito povezan in na 

poslovnem modelu podjetja temelječ sistem, ki ob uporabi sodobne informacijske 

tehnologije vsem poslovnim procesom, tako samega podjetja kot tudi z njo povezanih 

poslovnih partnerjev, zagotavlja optimalne moţnosti načrtovanja, razporejanja virov in 

ustvarjanja dodane vrednosti. Uvajanje celovitih rešitev temelji na konceptu prenove 

poslovanja, temelječem na prenosu najboljše prakse, zajete v teh rešitvah, v posameznem 

podjetju in njeno neposredno okolje. Gre torej za strateško pomemben, pogosto tudi nujen 

projekt, z dolgoročnimi, lahko močno pozitivnimi ali pa pogubnimi posledicami za 

podjetje. 
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Slika 4: Povprečen potek uspešne izvedbe celovite rešitve in skupni stroški lastništva v oţjem smislu, ki so 

vezani na samo programsko rešitev  (Kovačič in Bosilj, 2005:279) 

 

 

Slika 5: Deleţi stroškov uvedbe ERP v idealnih razmerah  (Kovačič in Bosilj, 2005:279) 

 

Značilno je, da stroški nakupa rešitve (licenc za uporabo) predstavljajo manjši deleţ v 

primerjavi s stroški uvajanja in prilagajanja ter morebitnega dograjevanja rešitve. Ta deleţ 

je še manjši, ko stroške nakupa primerjamo s skupnimi stroški lastništva celovite 

programske rešitve. Slika 5 prikazuje te stroške v rahlo idealnih razmerah oziroma v 

primeru, če izbrana rešitev v celoti pokriva informacijske potrebe poslovnih procesov 
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podjetja ter če zunanji svetovalci in izvajalci odlično poznajo rešitev in imajo ustrezna 

poslovna znanja. 

 

Ob tem velja opozoriti, da slika ne vključuje stroškov vzdrţevanja, ki jih mora podjetje 

upoštevati v ţivljenjskem ciklu uporabe rešitve. Stroški vzdrţevanja, ki zajemajo dobavo 

novih verzij rešitve, se običajno obračunavajo v odstotkih vrednosti rešitve (licenc, brez ali 

z dodatno ovrednotenimi stroški prilagoditve rešitve). Običajno znašajo med 15 in 25 % te 

vrednosti. (Kovačič in Bosilj, 2005) 

 

Na podlagi tega lahko rečemo, da je na ceno, ki so jo podali ponudniki informacijskih 

sistemov, potrebno gledati iz več zornih kotov. 

2.3 SPLETNO ORIENTIRANE TEHNOLOGIJE 

Uspeh omreţne tehnologije, predvsem pa svetovnega spleta, je povzročil močne 

spremembe v klasičnem načinu gledanja na računalnike, operacijske sisteme, aplikacije in 

končno na informacijske sisteme. 

 

Prva vsebinska novost je bil programski jezik JAVA, firme Sun Microsystems. JAVA je 

široko prenosljiv, objektno orientiran spletni programski jezik, kjer je mogoče omreţje 

obravnavati kot lokalni računalnik. Objekti predstavljajo programe (imenovane tudi 

»applets«), ki samostojno obstajajo kjerkoli v omreţju in jih po potrebi naloţimo v svoj 

računalnik, kjer izvedejo ustrezne operacije, preko omreţja pa so sposobni komunicirati 

drug z drugim. 

 

To je spodbudilo zamisel, da bi se na ta način realizirali tudi operacijski sistemi – 

računalnik bi najprej priklopili na omreţje, ta bi od tam potegnil operacijski sistem nato, pa 

še ţeleno aplikacijo. Takoj lahko ugotovimo, da bi tak računalnik potreboval manj strojne 

opreme kot današnji računalniki (npr. trdi diski bi lahko bili bistveno manjši ali pa sploh 

nepotrebni). Takemu računalniku pravimo omreţni računalnik, njegova bistvena 

komponenta pa je omreţna funkcionalnost. (Trček, 1997) 

 

2.3.1 Spletno orientirani informacijski sistemi 

Razumljivo je, da tak premik, kot ga prinaša omreţni računalnik, ne more ostati brez 

vpliva na informacijske sisteme. Pri gradnji poslovnih informacijskih sistemov smo v 

preteklosti razmišljali tako, kot  da gre za avtonomen sistem. Sedaj poudarek prenašamo na 

omreţje – pri gradnji vse bolj dominira upoštevanje globalnega omreţja in integriranosti 

poslovnega informacijskega sistema s tem omreţjem. 
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Spletna tehnologija je najbolj transparentna in najbolj poenotena omreţna tehnologija na 

aplikacijskem nivoju. V tem je tudi ena od skrivnosti njenega uspeha, saj s prenosljivostjo 

praktično ni teţav. V osnovi spletna tehnologija ohranja karakteristike interneta, te pa so: 

- odprtost, 

- sodelovanje, 

- šibka hierarhija z veliko redundance. 

 

Tem karakteristikam botruje dejstvo, da spletna tehnologija temelji na tehnologiji TCP/IP, 

ki je postala glavno »vezivo« za lokalna in globalna omreţja. Tehnologija TCP/IP pa ima 

svoje značilne zgoraj omenjene koncepte in pripadajoče tehnične rešitve – ko jo 

uporabimo, postanejo ti koncepti in njihovi učinki (ki niso bili značilni za klasične 

informacijske sisteme) sestavni del našega poslovnega procesa. Zato tudi izraz spletno 

orientirani informacijskimi sistemi. (Trček, 1997) 

 

2.4 IZBIRA INFORMACIJSKEGA SISTEMA 

2.4.1 Kako do celovitih sodobnih primernih rešitev? 

Preden se management podjetja odloča o razvoju ali nakupu oziroma izbiri celovite 

programske rešitve in njenem uvajanju, mora nujno najprej ugotoviti svojo obstoječo in 

bodočo poslovno strategijo ter izvajanje poslovnih procesov. Najprej je treba odpraviti ali 

omiliti vplivnost tradicionalno prisotne funkcijske organiziranosti in urediti celovitost ter 

preglednost poslovnih procesov podjetja. Negativne izkušnje namreč kaţejo, da predstavlja 

prilagajanje ERP-rešitev izredno zahtevno in tvegano opravilo ter običajen vzrok za 

prekoračitve rokov in stroškov projektov. Prilagajanje obstoječim (nepreglednim in 

necelovitim) procesom močno zavira proces njenega uvajanja, s spreminjanjem programov 

potencialno nevarnost dodatnih programskih napak in necelovitosti rešitve, ki se pojavi ob 

dopolnjevanju z novimi verzijami (upgrade). Zato strokovnjaki opozarjajo, naj bodo 

odločevalci pred nakupom še posebej pozorni in pred odločitvijo o nakupu rešitve 

ugotovijo njihovo primernost oziroma skladnost informacijske podpore rešitve s postopki 

in poslovnimi procesi, ki se izvajajo v njihovem podjetju. 

 

Dilema o nakupu ali lastnem razvoju ostaja. Prednosti in slabosti nakupa ţe izdelanih 

aplikativnih programskih rešitev so znane v literaturi in vsakdanji praksi. Vse bolj pa velja 

pravilo, da v primeru ponudbe rešitev, ki v veliki meri ustrezajo potrebam podjetja, rešitev 

kupimo. Z nakupom močno skrajšamo čas razvoja in zniţamo tveganje ustreznosti rešitve, 

ki smo mu priča pri lastnem razvoju. Pridobimo tudi morebitna tuja poslovna in tehnološka 

znanja, ki jih vsebujejo kakovostne celovite uporabniške rešitve. Slabosti nakupa se kaţejo 

v relativno visoki ceni nakupa in stroških osnovnega prilagajanja rešitev. Še bolj se le-ti 

izpostavijo v primeru, ko podjetje ni sposobno v zadostni meri opredeliti svojih potreb, 

in/ali v primeru, če uvajalec premalo pozna moţnosti rešitve, kar je ţal običajen pojav na 

takšnih projektih. Ob teţavah, vezanih na čas in stroške uvajanja ter neprilagojenosti 
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rešitve informacijskim potrebam uporabnikov, pa se izpostavlja še problematika prenosa 

znanj informatikom podjetja, ki jih bodo ti potrebovali za vzdrţevanje in nadaljnji razvoj 

rešitve. 

 

Odločitev o nakupu posameznih modulov ali o njihovem lastnem razvoju lahko izvedemo 

le na osnovi podrobno opredeljenih informacijskih potreb. Do nedavnega (in v dobi 

parcialnih, necelovitih rešitev) je veljalo pravilo, da je ob normalnih trţnih pogojih smotrna 

odločitev o nakupu, če aplikativna rešitev pokriva vsaj 80 % informacijskih potreb 

obravnavanega področja. Z normalnimi pogoji mislimo ob ustrezni ceni tudi 

razpoloţljivost ustreznih rešitev v izvorni obliki in pripravljenost ponudnika za 

sodelovanje pri uvedbi in prilagajanju rešitve. Če podjetje nima ţe uveljavljenega lastnega 

strateškega načrta informatizacije, mora najprej izdelati strategijo uvajanja rešitve. Ta 

ponavadi zajema postopke priprave za uvajanje in odločitvena merila izbire. (Kovačič in 

Bosilj, 2005) 

 

Preglednica 1: Razlogi za nakup rešitve ERP (Kovačič in Bosilj, 2005:282) 

STRATEŠKI TAKTIČNI OPERATIVNI 

Udejaniti nove poslovne 

strategije, dvig uspešnosti 

poslovanja. 

Znižati stroške in izboljšati 

učinkovitost poslovnih 

procesov. 

Standardizirati in 

avtomatizirati delovne 

procese in postopke 

Omogočiti globalizacijo 

poslovanja in povezljivost z 

okoljem. 

Povečati prilagodljivost 

poslovnih procesov. 

Izboljšati kakovost 

informacij in izvajanja 

procesnih aktivnosti. 

 

Omogočiti strategijo 

upravljanja s strankami 

(CRM) in upravljanja 

oskrbovalne verige (SCM). 

Integrirati poslovne 

procese znotraj podjetja 

ter s svojimi kupci in 

dobavitelji. 

Izboljšati uporabnost 

rešitev, informacijsko 

(tehnološko) infrastrukturo, 

znanje, motiviranost kadrov 

… 
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Slika 6: Postopek izbire celovite rešitve (Kovačič in Bosilj, 2005:283) 

 

Slika 6 prikazuje postopek izbire celovite rešitve. Podjetje lahko izbira med tremi 

alternativami: lahko modificira rešitev ERP ter jo tako kar najbolj prilagodi svojemu 

poslovanju. Pri tem se lahko opira na primere najboljše tuje ali lastne prakse. Slednje 

naredi, če meni, da v njihovem podjetju nekatere procese izvajajo bolje, kot predlaga 

rešitev ERP. Druga moţnost, ki jo ima podjetje, je sprememba poslovanja oziroma popolna 

prilagoditev izvajanja poslovnih procesov rešitvi ERP in prevzem procesov najboljše 

prakse. Tretja alternativa je preprosta, podjetje namreč ţivi s problemi. Procese izvaja na 

svoj način, ki ni ustrezno informacijski podprt. Zadnji način zagotovo ne bo prinesel 

ţelenih rezultatov in bo negativno vplival tudi na celotno poslovanje. Prilagoditev podjetja 

celoviti rešitvi je najenostavnejša in s stališča samega projekta uvedbe najuspešnejša, 

vendar pa se moramo pri njej vprašati, kakšne konkurenčne prednosti nam takšna 

prilagoditev sploh prinaša. Prava rešitev se verjetno skriva nekje med prilagajanjem paketa 

in poslovanja podjetja. Nobena od moţnosti ne bo 100 %  zadostila potrebam po prenovi in 

informatizaciji poslovanja, vseeno pa so v nekaterih primerih pribliţki dovolj dobri, da se 

uvedba rešitve ERP izplača. Alternative so povsem prilagojene rešitve ERP, ki jih 

pripravijo lastni razvojni centri ali zunanji izvajalec, ali pa več specializiranih rešitev, 

namenjenih posameznim poslovnim procesom in operacijam, ki jih nato različno 

povezujemo med seboj. 
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Podjetja so torej pri odločanju oziroma izbiri celovite rešitve pred dilemo: prilagoditi 

poslovne procese programski rešitvi ali pa rešitev prilagoditi potrebam svojega poslovanja. 

Prva odločitev s stališča konkurenčnosti ni primera, je pa s stališča projekta uspešnosti 

uvedbe rešitve ERP optimalna in najpogostejša. Prilagajanje rešitve se pokaţe v znatno 

višjih stroških, predvsem pa povzroči veliko problemov pri samem delovanju rešitve in 

njeni nadgradnji z novimi verzijami. Takšno prilagajanje običajno povzroči neuspeh 

celotnega projekta. 

 

Uvajanje novih tehnologij pa tudi rešitev ERP podjetju ne zagotavlja konkurenčne 

prednosti na dolgi rok: če lahko neko tehnologijo kupimo danes, bo jutri naša konkurenca 

lahko kupila boljšo. Nakup ali najem rešitve ERP mora spadati v kontekst naše poslovne 

strategije. Pri tem moramo razčistiti nekaj dejstev, kot so odpredelitev procesov, ki nam 

nudijo konkurenčno prednost procesov in prepoznavnost ter odgovoriti, kako nam bo 

paketna rešitev to lahko še povečala. V zadnjem času se podjetja v izogib tem problemom 

odločajo za nadgrajevanje standardnih rešitev ERP z lastnimi rešitvami (ali nakup 

unikatnih, specializiranih rešitev), s katerimi informatizirajo svoje inovativne in ključne 

poslovne procese. (Kovačič in Bosilj, 2005) 

 

2.4.2 Odločitvena merila izbire informacijskega sistema  

Parametre analize ustreznosti programske rešitve informacijskim potrebam podjetja delimo 

na splošne značilnosti ter na tehnično-tehnološka, poslovna, procesna in vsebinska merila. 

Splošno je pri analizi programske rešitve potrebno upoštevati naslednje ključne značilnosti: 

- izdelana mora biti s sodobnim informacijskim orodjem, ki omogoča objektni 

pristop k razvoju in uporabi rešitve; 

- razvita je za uporabo na razširjenem oziroma de facto standardnem operacijskem 

sistemu; 

- dokumentirana in vzdrţevana je z ustreznim orodjem CASE (procesni in 

podatkovni model); 

- kupcu je na voljo v izvorni kodi; 

- uporablja skupno in celovito podatkovno bazo podjetja; 

- predstavlja enovito rešitev za obravnavo sorodnih opravil (specifike rešujejo 

različni uporabniški vmesniki); 

- proizvajalec oziroma ponudnik rešitve sodeluje pri ugotavljanju informacijskih 

potreb in uvedbi programske rešitve; 

- proizvajalec oziroma ponudnik zagotavlja zadostno število izvajalcev ter vnaprej 

opredeljene pogoje za vzdrţevanje rešitve. (Kovačič in Bosilj, 2005) 
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2.5 KLJUČNI DEJAVNIKI USPEHA UVEDBE INFORMACIJSKEGA SISTEMA 

2.5.1 Kompleksnost uvajanja IS 

Projekti uvajanja rešitev ERP sodijo po svoji kompleksnosti med najzahtevnejše projekte, 

ki potekajo v sodobnih podjetjih, saj se morajo za njihov uspešen zaključek pričakovanja 

uporabnikov in poslovnimi procesi podjetij uskladiti s tehničnimi danostmi uvedene 

rešitve. Ta kompleksnost in iz nje izhajajoča potreba po iskanju kompromisov je 

povzročila, da so se mnogi projekti s tega področja končali neuspešno, po nekaterih virih 

kar tri četrtine. Uspeh projekta ERP se v praksi malce presenetljivo meri predvsem po tem, 

ali se je projekt zaključil v predvidenem času in v okviru predvidenih stroškov. Redkeje se 

uporabljajo vsebinski kriteriji, na primer čas, ki je potreben za izpeljavo določene poslovne 

transakcije, nivo zalog pred in po uvedbi in podobno. Nekateri projekti so ocenjeni kot 

uspešni ţe samo zaradi tega, ker je sistem ob prehodu zaţivel, ne glede na to, kakšne in 

kolikšne so bile teţave. V redkih primerih se podjetja odločijo za revizijo informacijskega 

sistema, ki poda osnovo za presojo uspešnosti. Ocene vpliva uvedene rešitve na 

uresničevanje strateških ciljev podjetij nismo zasledili med merili za presojo uspešnosti 

projektov. Skupni imenovalec vseh meril je, da so merila blaga in rešitvam ERP 

naklonjena, pa se kljub temu dogaja, da je število uspešnih projektov relativno majhno. 

Očitno je treba problem uspešnosti vzeti resno; to je glavni razlog za analizo dejavnikov, ki 

vplivajo na uspeh teh projektov. Stroka te dejavnike ţe vrsto let poskuša izluščiti iz 

mnogih uspešnih in neuspešnih projektov iz poslovne prakse. Ne glede na to, da je 

področje rešitev ERP in projektov relativno mlado, pa je praksa ţe zelo obširna. Ravno 

tako vsako leto raste tudi zakladnica virov, ki govori o tej temi. Dejavnike uspeha lahko z 

namenom njihovega obvladovanja razdelimo po različnih merilih. (Kovačič in Bosilj, 

2005) 
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Preglednica 2: Aktivnosti in nekateri dejavniki uspeha v skladu z metodologijo Goal Directed Project 

Management (Kovačič in Bosilj, 2005:293) 

AKTIVNOST DEJAVNIKI 

Zasnova projekta - podpora vodstva 

  - jasnost cilja projekta 

  

- usklajenost znanja in sposobnosti organizacije ter 

tehnoloških rešitev, vsebovanih v uvedenem sistemu 

Načrtovanje projekta - nivo podrobnosti načrtov 

  - strukturiranost načrtov 

  - realnost načrtov in ocene razpoložljivosti virov 

Organizacija projekta - razdelitev odgovornosti 

  - motivacija udeležencev 

  - reševanje konfliktov projektne in linijske organizacije 

  - komunikacija med udeleženci 

Nadzor nad potekom 

projekta - formalizirana komunikacija 

  - povezava med načrti in poročili o napredku 

  - pooblastila vodje projekta 

Izvedba projekta - nadzor nad spremembami ciljev 

  - obvladanje razlik v organizacijski kulturi udeležencev 

 

Najprej bomo predstavili ključne dejavnike uspeha, ki sledijo iz teorije splošnega 

projektnega vodenja in upravičeno lahko pričakujemo, da igrajo pomembno vlogo tudi pri 

projektih ERP. Dejavniki se tu delijo glede na logično zaključene aktivnosti znotraj 

projekta. Delitev povzemamo po metodologiji Goal Directed Project Management 

(GDPM). Preglednica 2 prikazuje aktivnosti in nekatere dejavnike uspeha v skladu s to 

metodologijo. 

 

Seveda obstajajo tudi dejavniki, ki so specifični za projete ERP in na te dejavnike se 

ţelimo osredotočiti. Pregled teh dejavnikov bomo naredili glede na izvor vpliva 

posameznega dejavnika na projekt. Tako poznamo dejavnike s strani same rešitve ERP, 

dejavnike s strani dobavitelja in uvajalca, dejavnike organizacije, znotraj katere projekt 

poteka, ter dejavnike projekta samega. (Kovačič in Bosilj, 2005) 

 

2.5.2 Dejavniki s strani rešitve ERP 

Funkcionalnost (vsebinske lastnosti) rešitve se omenja kot največkrat uporabljeno merilo 

za izbiro rešitve ERP. Iz tega bi lahko sklepali, da ima funkcionalnost odločilen vpliv na 

uspeh projekta. Podjetja navadno na začetku projekta v fazi izbire rešitve izvedejo obseţno 

primerjavo značilnosti rešitev različnih dobaviteljev, kjer poskušajo strokovnjaki za 

posamezno področje s pomočjo zelo podrobnih točkovnikov ovrednotiti primernost 

posamezne rešitve. Tako lahko sicer grobo ugotovimo, katera področja rešitev podpira in 
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katerih ne, kako kakovostno jih podpira, pa kljub vsemu izvemo šele med potekom 

projekta. Zato je moţna predpostavka, da je funkcionalnost rešitve eden od 

najpomembnejših dejavnikov, naša zmoţnost, da bi ga primerno upoštevali, pa zelo 

majhna. 

 

Ugled proizvajalcev rešitve vpliva na uspeh projekta na dva načina: po eni strani 

uveljavljeno ime proizvajalca povečuje moţnost, da bo uvedeno rešitev vsaj še nekaj let po 

uvedbi podpiral, jo razvijal in dopolnjeval. Po drugi strani je lahko eden od nakupnih 

motivov in ciljev ţelja, da z nakupom uveljavljene rešitve podjetje vpliva na rast lastne 

vrednosti in ugleda. 

 

Zanesljivost delovanja rešitve se navadno izkaţe šele po uvedbi rešitve. Najbolj kritični 

so tisti deli rešitve, ki so povezani s komunikacijo podjetja z okoljem, saj lahko povzročijo 

precejšnje teţave pri vsakodnevnih aktivnostih. Ena izmed študij ugotavlja, da se je 

pribliţno tretjina projektov soočila z resnimi teţavami, povezanimi z zanesljivostjo 

delovanja programske opreme, ko so se začeli uporabljati. 

 

Možnost uporabe referenčnih modelov. Projekt lahko precej prispeva k dvigu kakovosti 

in učinkovitosti poslovanja podjetja, če podjetje uspe v svoje poslovanje vključiti poslovno 

znanje, ki je v standardne programske rešitve vključeno. Za to je treba najti primeren 

kompromis med prilagoditvijo rešitve in prilagoditvijo poslovanja. 

 

Tehnološka dovršenost (sodobnost) rešitve. Tehnološka sodobnost rešitve na uspeh 

projekta vpliva v manjši meri, se jo pa zato toliko večkrat omenja kot merilo za izbiro 

rešitve. Sodobnost se pokaţe šele v daljšem časovnem obdobju, saj je sodobna rešitev 

trajnejša in bolj povezljiva z drugimi obstoječimi in bodočimi podsistemi informacijske 

arhitekture podjetja. 

 

Prilagojenost rešitve lokalni zakonodaji in lokalni poslovni praksi. Prilagajanje rešitve 

lokalni zakonodaji in praksi (t.i. lokalizacija) za dobavitelje programske opreme pomeni 

ogromen strošek, zato se kakovost lokalizacije od rešitve do rešitve lahko precej razlikuje. 

Tudi v svetovnem merilu, še posebej pa v slovenskem okolju, so teţave z lokalizacijo 

večkrat omenjene v povezavi z uspehom projektov. (Kovačič in Bosilj, 2005) 

 

 

2.5.3 Dejavniki s strani dobavitelja oziroma uvajalca 

Izkušnje uvajalca pri podobnih projektih. Izkušnje, ki jih svetovalci uvajalca pridobijo na 

predhodnih projektih, so neprecenljive na projektih, ki sledijo. Običajno je zato lahko 

uvedba hitrejša, uporabijo pa se ţe preizkušeni prijemi in rešitve, ki so se izkazali v praksi. 

Zato lahko podjetja upravičeno pričakujejo določene koncesije s strani uvajalca, če teh 

izkušenj primanjkuje. 
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Kadrovska zasedba uvajalca. Ustrezna kadrovska zasedba uvajalca zmanjšuje tveganje, 

povezano s človeškim faktorjem. Fluktuacija zaposlenih je na področju informacijske 

tehnologije velika in lahko hitro prinese teţave, povezane z diskontinuiteto dela na 

projektu. 

 

Partnerski odnos med podjetjem in dobaviteljem (uvajalcem) rešitve. Projekti uvajanja 

navadno vključujejo udeleţence tako iz podjetja, v katerega se rešitev uvaja, kot 

udeleţence s strani zunanjega izvajalca storitev, zato so uspešni le, če obe strani na 

projektu lahko uresničita svoje cilje. 

 

Zaupanje uporabnikov v usposobljenost uvajalca. Študija, ki jo je izvedel Gefen 

(Kovačič in Vukšić, 2005, cit. po Gefen, 2002), statistično ugotavlja močno povezavo med 

zaupanjem stranke v usposobljenost izvajalca in uspehom projekta, ko govorimo o 

projektih ERP, ki vključujejo veliko prilagoditev programske opreme. (Kovačič in Bosilj, 

2005) 

 

2.5.4 Dejavniki organizacije 

Podpora vrhovnega managementa je zelo pomembna. Če nekoliko pretiravamo, lahko 

zatrdimo, da ima vsak projekt ERP podporo vrhovnega managementa. Šele oblika te 

podpore pa je dejavnik uspeha. Primer aktivne podpore je, ko vodstvo nekega podjetja 

odobri drago zamenjavo pred nedavnim kupljene (praktično nove) strojne računalniške 

opreme, ker se je ugotovilo, da v povezavi z rešitvijo ERP, kupljeno za tem, ne bo delovala 

optimalno. 

 

Usklajenost informatike in projekta s strategijo podjetja. V strokovni literaturi je pogosto 

omenjena potreba po usklajenosti informacijske in poslovne strategije. Podjetje mora 

izbrati svojim ciljem primerno rešitev, v nasprotnem primeru se zelo hitro pokaţejo teţave 

zaradi cenovne ali vsebinske neustreznosti. 

 

Transparentnost podatkov in postopkov v podjetju. Pride do izraza v podjetjih, ki ţelijo 

prenoviti informacijski sistem ob majhnih spremembah podatkov in postopkov, zato je to 

manj pomemben dejavnik v primerih, ko se nova rešitev uvaja ob postavitvi ali prenovi 

poslovnih procesov. 

 

Široka podpora projektu na različnih nivojih podjetja je v literaturi večkrat omenjen 

dejavnik, ki omogoča ustvariti ugodno podnebje za projekt. Ustvari se z ustreznim 

ravnanjem vodstva, ki mu uspe to vzdušje pripraviti, in med tekom projekta s 

profesionalnim pristopom ter kakovostjo opravljenega dela. 
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Stabilnost poslovanja podjetja je naslednji pomemben dejavnik. Mnoge študije 

ugotavljajo, da je precej projektov utrpelo precejšnjo škodo zaradi fluktuacije zaposlenih. 

Na splošno velja, da je treba ob odhodu ţe usposobljenega človeka najti novega, njegovo 

usposabljanje pa zahteva svoj čas in dodatne napore v fazi projekta, kjer bi si tega najmanj 

ţeleli. 

 

Opremljenost z informacijsko tehnologijo (IT) in njeno obvladovanje. 

Nedvomno je primerno obvladovanje IT s strani podjetja predpogoj za uspeh projektov, na 

kar je treba misliti, še preden se za nov projekt odločimo. 

 

Uporaba sodobnih načinov komunikacije in skupinskega dela. Ţe v uvodu smo 

omenjali, da so projekti ERP med najkompleksnejšemi, saj pri njih sodeluje ogromno ljudi 

in podjetij, katerih individualni cilji ne vodijo nujno v isto točko. Na projektih ERP ni 

skoraj nič odvisno od posameznika, pač pa je timsko delo nujnost. 

 

Način vodenja in organizacijska kultura. Koristno je, če iniciativa za projekt ne pride 

izključno s strani vodstva, pač pa potrebo po prenovi informatike izrazijo tudi na niţjih 

nivojih podjetja. Pazljiv pristop k uvajanju (nenaklonjenost tveganju) in sodelovanje vseh 

zaposlenih pri odločitvah na projektu lahko pomenijo ključno razliko med uspešnim in 

neuspešnim projektom ERP. (Kovačič in Bosilj, 2005) 

 

2.5.5 Dejavniki projekta 

Vsak projekt poteka v skladu z neko izbrano metodologijo in naloga vodje projekta je, da 

poskrbi za njeno udejanjanje. Nekateri avtorji prav urejenemu in učinkovitemu vodenju 

projekta pripisujejo zasluge za njegov uspeh. 

 

Obseg in kakovost usposabljanja. Prehod v ţivo se ne sme odobriti, če zaposleni niso 

dovolj usposobljeni za delo na sistemu. Obstajajo različni pristopi k usposabljanju glede na 

različne metodologije uvajanja: nekatere zaposlene usposabljajo takoj na začetku projekta 

in jih na ta način v največji moţni meri vključijo v delo, nekateri pa se odločijo za 

usposabljanje tik pred prehodom, kar je stroškovno ugodnejše. 

 

Usklajenost rešitve s poslovnimi potrebami. Rešitev ERP naj bi bila izbrana tako, da bi ţe 

v standardni obliki kar najbolje pokrila poslovne potrebe podjetja. Če je prilagoditev 

(rešitve ali poslovanja) preveč, to negativno vpliva na uspeh projekta. 

 

Obseg (stopnja) sprememb v podjetju. Ko se odločamo med prilagoditvijo rešitve in 

poslovanja, praksa kaţe, da se je varneje odločiti za slednje, saj lahko podjetje potrebne 

spremembe spelje avtonomno in se mu pri tem ni treba zanašati na dejavnike, ki niso pod 

njegovim nadzorom. 
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Obseg (stopnja) sprememb rešitve ERP. Rešitve ERP se v praksi na vsakem projektu 

vsaj nekoliko prilagaja. Vpliv prilagajanja rešitev ERP na uspeh projektov je pozitiven, če 

so razlike med poslovnimi potrebami in rešitvijo velike. V primeru precejšnjega ujemanja 

rešitve s poslovanjem pa je bolje prilagajati poslovne procese. 

 

Tip prehoda (postopen ali “vse naenkrat”). V strokovnih krogih se doslej ni izoblikovalo 

jasno mnenje, kateri pristop je boljši. Dejstvo je, da imamo tako uspešne kot neuspešne 

primere projektov na obeh straneh.  

 

Čas (na voljo) za projekt. Skupna izkušnja različnih projektov ERP je, da pretesen plan 

negativno vpliva na moţnosti, da projekt končamo uspešno. K temu dodajamo le 

pripombo, da le konkreten rok, postavljen z razlogom, zagotavlja, da bo projekt v 

predvidenem času tudi zaključen. (Kovačič in Bosilj, 2005) 
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3 METODE DELA 

V prvem delu diplomske naloge smo izvedli e-anketo za manjša lesna podjetja, v kateri 

smo ugotavljali informacijske potrebe teh podjetij, eventuelno uporabo IS in zadovoljstvo z 

njimi. Pri Obrtni zbornici Slovenije smo dobili seznam podjetij in njihove e-naslove.  

 

V prvem poizkusu smo na 324 naslovov poslali elektronsko pošto. Ker smo dobili le 14 

rešenih anketnih vprašalnikov, smo čez teden dni ponovili postopek na 310 naslov, od 

katerih nismo prejeli odgovora. Dobili smo še 22 odgovorov. 

 

Ker smo imeli premajhen vzorec za analizo, smo v tretjem poizkusu na 50 naslovov anketo 

poslali prek navadne pošte. Podjetja so bila izbrana izmed 288 podjetij, ki niso odgovorila 

na e-pošto. Naslovnike smo izbrali skupaj z zaposlenimi v proučevanem podjetju, glede na 

pretekla sodelovanja in poznanstva.  Dobili smo 11 odgovorov. 

 

Ker  je bil vzorec še vedno premajhen, smo v četrtem poizkusu anketo osebno izvedli pri 7 

podjetnikih. Teh 7 podjetij je bilo izbranih izmed 277 podjetij, ki se niso odzvala na 

nobeno od prejšnjih prošenj. Kriterij za izbiro podjetij je bila oddaljenost od proučevanega 

podjetja. Vseh sedem podjetij je z Gorenjske in okolice Ljubljane.   

 

Za anketni vprašalnik smo uporabili obrazec (Word), ki je v prilogi A. Za obdelavo 

podatkov smo uporabljali orodje Excel.  

 

 

V drugem delu smo izvedli podrobno analizo informacijskih potreb v proučevanem 

manjšem lesnem podjetju, pri čemer smo uporabili enak anketni vprašalnik kot pri ostalih 

podjetjih (priloga A). 

  

Za pridobivanje informacij o ponudnikih smo izdelali anketni vprašalnik (Word), ki je v 

prilogi B in ga poslali prek e-pošte na 44 naslovov ponudnikov informacijskih sistemov. 

Ponudnike smo izbrali na podlagi spletnega iskanja z brskalnikoma GOOGLE in 

NAJDI.SI.  

 

Ker smo po prvem pošiljanju e-maila z vprašalnikom dobili premalo ponudb za analizo (le 

4), smo pošiljanje ponovili. Dobili smo še dve ponudbi.  

 

Število ponudb je bilo še vedno premajhno za analizo, zato smo poklicali preostalih 21 

ponudnikov, od katerih so še štirje poslali pravilno izpolnjen anketni vprašalnik.  

 

Za odločanje med več ponudniki smo uporabili metodo večkriterijskega odločanja, ki je 

opisana v poglavju 3.1.1 in orodje DEXi. 
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3.1 METODA VEČKRITERIJSKEGA ODLOČANJA 

Odločanje je proces, v katerem je potrebno izmed več variant (alternativ, inačic, moţnosti) 

izbrati tisto, ki najbolj ustreza postavljenim ciljem oziroma zahtevam. Poleg izbora 

najboljše variante včasih ţelimo variante tudi rangirati od najboljše do najslabše. Pri tem so 

variante objekti, akcije, scenariji sli posledice enakega oziroma primerljivega tipa (Jereb, 

2003, cit. po French 86; Hammond, Keeney, Raiffa 2000). 

 

V našem primeru so variante informacijski sistemi različnih ponudnikov. 

 

Odločanje je običajno del splošnega reševanja problemov in nastopa kot pomembna 

mentalna aktivnost na praktično vseh področjih človekovega delovanja. Teţavnost 

odločitvenih problemov je zelo raznolika. Sega od enostavnih osebnih odločitev, ki so 

običajno rutinske in se jih večinoma niti ne zavedamo, vse do teţkih problemov 

skupinskega odločanja, na primer pri vodenju, upravljanju in planiranju v podjetjih, 

kadrovskem odločanju, medicinski diagnostiki in vrsti drugih področij. Najpomembnejši 

problemi, ki nastopajo pri teţkih odločitvenih problemih, izvirajo iz: 

- velikega števila dejavnikov, ki vplivajo na odločitev, 

- številnih oziroma slabo definiranih ali poznanih variant, 

- zahtevanega in pogosto nepoznanega poznavanja odločitvenega problema in ciljev 

odločitve, 

- obstoja več skupin odločevalcev z nasprotujočimi si cilji in 

- omejenega časa in drugih virov za izvedbo odločitvenega procesa. 

 

Večparametrsko odločanje temelji na razgradnji odločitvenega problema na manjše 

podprobleme. Variante razgradimo na posamezne parametre (kriterije, atribute) in jih 

ločeno ocenimo glede na vsak parameter. Končno oceno variante dobimo s postopkom 

zdruţevanja. Tako izpeljana vrednost je potem osnova za izbor najustreznejše variante. 

 

 

Slika 7: Večparametrski odločitveni model (Jereb in sod., 2003:10) 
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Vrednotenje variant pri večparametrskem odločanju poteka na osnovi večparametrskega 

odločitvenega modela, ki je v splošnem sestavljen iz treh komponent (slika 8). Vhod v 

model predstavljajo parametri (atributi, kriteriji) Xi, to so spremenljivke, ki ponazarjajo 

podprobleme odločitvenega problema, to je tiste dejavnike, ki opredeljujejo kvaliteto 

variant. Funkcija koristnosti F je predpis, po katerem se vrednosti posameznih parametrov 

zdruţujejo v spremenljivko Y, ki ponazarja končno oceno ali koristnost variante. 

 

Variante opišemo po osnovnih parametrih z vrednostmi ai. Na osnovi teh vrednosti 

funkcija koristnosti določi končno oceno vsake variante. Varianta, ki dobi najvišjo oceno, 

je praviloma najboljša. (Jereb in sod., 2003) 

 

Opisana metoda je podprta s programom DEXI. 

 

 

Slika 8: Maska programskega orodja DEXI 
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4 REZULTATI 

4.1 REZULTATI ANKETE O UPORABI RAČUNALNIKOV IN IS V PODJETJIH 

4.1.1 Vzorec za anketo 

Anketni vprašalnik smo naslovili na podjetja na tri načine: 

- e-mail: poslano na 324 naslovov / vrnjenih pravilno izpolnjenih anketnih 

vprašalnikov je bilo 36; 

- pošta: poslano na 50 naslovov / vrnjenih pravilno izpolnjenih anketnih vprašalnikov 

je bilo 11; 

- osebno: izvedeno pri 7 podjetjih / pravilno izpolnjenih anketnih vprašalnikov je bilo 

7. 

Skupaj: 324 podjetij zajetih v pošiljanje anketnih vprašalnikov / 54 pravilno izpolnjenih 

anketnih vprašalnikov. 

 

Obdelovali smo podatke iz 54 pravilno izpolnjenih anketnih vprašalnikov, kar pomeni, da 

so se podjetniki na našo raziskavo odzvali v 17 % primerih. 

 

 

Slika 7: Deleţ podjetij, ki so se odzvala s pravilno rešenim anketnim vprašalnikom, n=324 
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4.1.2 Analiza odgovorov po vprašanjih 

1. Koliko ljudi zaposluje vaše podjetje? 

Preglednica 3: Število podjetij glede na število zaposlenih 

št. ljudi zaposlenih v podjetju število podjetij s takim št. zaposlenih 

1-2 13 

3-5 10 

6-10 20 

11-20 7 

21-30 2 

31-40 1 

41-50 1 

  54 

 

Pri mikro podjetjih so razredi manjši in ne enako veliki, saj je velika razlika ali ima 

podjetje  dva zaposlena ali deset zaposlenih. Mikro podjetja so razdeljena v 3 

neenakomerne razrede, medtem ko so majhna podjetja razdeljena v 4 enako velike razrede.  

 

Zakon o gospodarskih druţbah (ZGD-1, 2006) v 55. členu pravi, da k mikro podjetjem 

štejemo podjetja, katerih povprečno letno število zaposlenih ne presega števila 10. Majhna 

podjetja so podjetja, katerih povprečno letno število zaposlenih ne presega števila 50. 

 

 

 

Slika 8: Deleţ podjetij glede na število zaposlenih, n=54 
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Iz slike 10 je razvidno, da ima največ anketiranih podjetij od 6 – 10 zaposlenih, deleţ teh 

podjetij je 37 %. Glede na to, da je v drugem delu naloge obravnavano podjetje z 9 

zaposlenimi, je to pozitivno dejstvo.  Nasplošno največje deleţe zavzemajo mikro podjetja. 

Tako ima skupno kar 79 % anketiranih podjetij manj ali enako kot 10 zaposlenih. 13 – 

odstotni deleţ predstavljajo podjetja z 11 – 20 zaposlenimi, nad 20 zaposlenih pa smo 

obravnavali le 8 %  podjetij. Iz zgoraj naštetih trditev torej lahko sklepamo, da smo 

večinoma raziskovali mikro podjetja z manj kot 10 zaposlenimi oziroma majhna podjetja z 

manj kot 20 zaposlenimi.  

 

2. Označite gospodarsko obliko druţbe vašega podjetja. 

 

 

 

Slika 9: Število anketiranih podjetij glede na obliko gospodarske druţbe, n=54 

 

Iz slike 11 lahko razberemo, da smo obravnavali le dve obliki gospodarskih druţb, in sicer 

s.p. in d.o.o. Glede na velikost podjetij je to običajno. Največ anketirancev je samostojnih 

podjetnikov – 34.  Podjetij, ki delujejo kot d.o.o., pa je 20. Iz vrnjenih anketnih 

vprašalnikov lahko razberemo tudi povezavo med velikostjo podjetja in obliko 

gospodarske druţbe, ki je prikazana na sliki 12. 
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Slika 10: Povezava med velikostjo podjetja in obliko gospodarske druţbe, n=54 

 

Iz  slike 12 lahko razberemo, da so manjša podjetja večinoma s.p., večja pa delujejo kot 

d.o.o.. Podjetja, ki imajo več kot 20 zaposlenih, delujejo vsa kot d.o.o. Eno podjetje s samo 

enim zaposlenim, deluje kot d.o.o. V podjetjih s 6 – 20 zaposlenimi pa obe obliki 

gospodarske druţbe predstavljata pribliţno 50 %.  

 

3. Ali pri poslovanju uporabljate računalnike? 

 

 

Slika 11: Deleţ podjetij glede na to, ali pri svojem poslovanju uporabljajo računalnike, n=54 

 

Večina anketiranih podjetij pri svojem poslovanju uporablja računalnike, in sicer 96 % 

oziroma 52 od 54 podjetij. Oba podjetnika, ki sta odgovorila z ne, nimata zaposlenih, za 
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njiju pa računovodske in nekatere druge storitve opravlja zunanje podjetje. Izpolnjeno 

anketo sta oba poslala z navadno pošto. 

 

4. Koliko računalnikov uporabljate? 

 

Preglednica 4: Število podjetij z določenim številom računalnikov 

Število računalnikov Število podjetij 

0 2 

1 19 

2 8 

3 6 

4 7 

5 2 

6 5 

7 1 

8 1 

10 1 

12 1 

16 1 

22 1 

skupaj 54 

 

 

 

Slika 12: Število podjetij glede na število računalnikov, ki jih uporabljajo pri svojem poslovanju, n=54 

 

Največ podjetij uporablja samo en računalnik, in sicer 19 , kar predstavlja 35 % vseh 

podjetij. To so predvsem podjetja, kjer obrtnik deluje sam. Dve podjetji ne uporabljata 
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računalnika, od 2 - 6 računalnikov uporablja skupaj 28 podjetij, več kot 6 računalnikov pa 

ima malo podjetij. Največje število med anketiranci je 22, in sicer v podjetju, kjer imajo 45 

zaposlenih. Rezultati so med seboj teţko primerljivi, zato je smiselno prikazati razmerje 

med številom zaposlenih in številom računalnikov, ki jih posamezno podjetje uporablja 

(slika 15). 

 

 

Slika 13: Število podjetij glede na število računalnikov na enega zaposlenega, n=52 

 

Pri tem vprašanju smo obravnavali 52 podjetij – vse, ki pri svojem poslovanju uporabljajo 

računalnike. Na sliki 15 lahko razberemo, da največ podjetij uporablja samo od 0.21 do 

0.40 računalnika na enega svojega zaposlenega – takih podjetij je 20. Na drugem mestu so 

podjetja z 0.41 do 0.60 računalnika na zaposlenega – takih podjetij je 13. Osem podjetij 

ima od 0.81 do 1.00 računalnika na zaposlenega. Ostali razredi imajo manjše deleţe. Eno 

podjetje ima kar 1.50 računalnika na enega zaposlenega – gre za podjetje z 8 zaposlenimi, 

kjer imajo ustrezno informacijsko podporo. Lahko rečemo, da so podjetja slabo opremljena 

z računalniki, ker ima samo 15 % podjetij (8 podjetij)  vsaj en računalnik na enega 

zaposlenega, pri čemer moramo poudariti, da gre pri sedmih podjetjih za podjetja z enim 

zaposlenim; se pravi podjetnik, ki ima računalnik. Izjema je le zgoraj omenjeno podjetje z 

8 zaposlenimi. 
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5. Ali imate dostop do spleta? 

 

 

Slika 14: Deleţ podjetij glede na to, ali imajo dostop do spleta, n=54 

 

Iz slike 16 lahko sklepamo, da imajo vsa podjetja, ki uporabljajo računalnike pri svojem 

poslovanju, tudi dostop do spleta. Štiri procente tistih, ki nimajo dostopa do spleta, 

predstavljata podjetnika, ki delujeta brez računalnika. Ob tem se nam pojavlja vprašanje, 

ali imajo podjetja, ki so napisala, da imajo dostop do spleta, tudi dovolj zmogljive 

povezave za najem informacijskega sistema preko spleta. 

 

6. Označite, katere aktivnosti pri poslovanju imate podprte z računalniškimi programi. 

 

 

Slika 15: Število podjetij glede na to, s kakšno oceno so ocenili računalniško podprtost določenih aktivnosti v 

podjetju, n=52 
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Pri tem vprašanju smo obravnavali 52 podjetij – vsa, ki uporabljajo računalnike. Iz slike 17 

vidimo, da ocena 4 prevladuje predvsem pri aktivnostih, ki so povezane s financami, 

računovodstvom in trţenjem, kar pomeni, da imajo te aktivnosti podjetja na splošno dobro 

pokrita z računalniškimi programi. 

 

Preglednica 5: Mere opisne statistike za določene aktivnosti 

AKTIVNOST aritmetična sredina standardni odklon 

Nabava, sodelovanje z dobavitelji 2,57 1,11 

Priprava in spremljanje proizvodnje 2,52 1,18 

Materialno knjigovodstvo 2,78 1,14 

Prodajne aktivnosti (ponudbe, računi ...) 3,24 0,91 

Kadrovske evidence in plače 3,06 0,98 

Računovodske aktivnosti 3,28 0,94 

Finančne aktivnosti preko spleta (npr. NLB Klik) 3,67 0,78 

Trženjske aktivnosti 2,81 1,23 

 

Na podlagi aritmetične sredine lahko določimo, katera področja imajo podjetja na splošno 

najbolje pokrita z računalniškimi programi. To so po vrsti naslednja področja: finančne 

aktivnosti preko spleta (npr. NLB Klik), računovodske aktivnosti, prodajne aktivnosti, 

kadrovse evidence in plače itd. Višja je povprečna ocena, bolj je področje podprto z 

računalniškimi programi. 

 

Standardni odklon nam pove, da na področjih, ki imajo visoke vrednosti, podatki najmanj 

odstopajo od povprečja za določeno področje. To pomeni , da so podjetniki, pri naprimer 

finančnih aktivnostih preko spleta največkrat ocenili pokritost področja z 4 (povprečje 

področja je 3,67). To dejstvo se vidi tudi na sliki17. 

 

 

Slika 16: Povprečne ocene podprtosti poslovnih aktivnosti z računalniškimi programi v podjetjih, ki 

uporabljajo računalnike, n=52 
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Iz odgovorov iz anketnih vprašalnikih je razvidno, da največ podjetij računalnike uporablja 

predvsem za finančne aktivnosti preko spleta, prodajne aktivnosti in računovodske 

aktivnosti. Če primerjamo posamezna področja med seboj, razlike niso velike, vsa 

področja pa imajo oceno višjo od 2. 

 

7. Ali pri poslovanju uporabljate celovit informacijski sistem (ERP)? 

 

 

Slika 17: Število podjetij glede na uporabo ERP, n=54 

 

11 podjetij, ki so bila zajeta v raziskavo, ţe uporablja celovit informacijski sistem, 43 

podjetij ga ne uporablja, od tega imajo 3 podjetja tovrstno investicijo v planu. Nobeno od 

anketiranih podjetij ni opustilo njegove uporabe. Slika 20 prikazuje povezavo med uporabo 

IS in velikostjo podjetja – podjetja z večjim številom zaposlenih  imajo poslovanje 

informacijsko podprto, medtem ko podjetja z manjšim številom zaposlenih niti ne 

razmišjajo o tem.  
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Slika 18: Graf, ki prikazuje povezavo med velikostjo podjetja in uporabo ERP, n=54 

 

Iz slike 20 lahko vidimo povezavo med velikostjo podjetja in uporabo IS. Od podjetij, ki so 

bila zajeta v raziskavo in imajo do 6 zaposlenih, nobeno ne uporablja informacijskega 

sistema. Od podjetij, ki imajo od 6 do 10 zaposlenih, samo eno (10%)  uporablja IS, od 

podjetij z 11-20 zaposlenimi, pa jih 6 od 7 (86 %) podjetij uporablja IS. Podjetja, ki imajo 

nad 20 zaposlenih in so bila zajeta v raziskavo, vsa uporabljajo IS. 

 

8. Kateri informacijski sistem uporabljate? 

 

 

Slika 19: Število podjetij, ki uporabljajo posamezne ERP sisteme, n=11 
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Od 11 podjetij, ki uporabljajo informacijski sistem, jih kar 7 uporablja sistem 

HOBEL/MEGATISCHLER, po enega uporabnika pa imajo naslednji informacijski 

sistemi: OPAL, LARGO, PANTHEON in VASCO, pri čemer slednja informacijska 

podpora ni celovita rešitev, ampak podpora računovodstvu in materialnemu knjigovodstvu. 

 

9. Splošna ocena zadovoljstva z informacijskim sistemom. 

 

 

Slika 20: Ocene zadovoljstva uporabnikov z uporabljenimi ERP sistemi, n=11 

 

Od 11 uporabnikov ERP sistemov jih je večinoma zadovoljnih z njimi. Šest podjetij je 

zadovoljnih z informacijskim sistemom HOBEL/MEGATISCHLER. Prav tako sta 

zadovoljna uporabnika informacijskih sistemov LARGO in OPAL. Dva uporabnika sta 

pričakovala več, in sicer boljšo prilagoditev njihovim potrebam (uporabnik VASCO 

informacijske podpore) in bolj izpopolnjen program ter uporabniški vmesnik v celoti v 

slovenskem jeziku (uporabnik HOBEL informacijskega sistema). Eno podjetje je napisalo, 

da ni zadovoljno z IS, ker nimajo dovolj znanja o njem (uporabnik PANTHEON 

informacijskega sistema). 
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10. Kako pomembne se vam zdijo naštete informacijske potrebe za vsakodnevno 

delovanje vašega podjetja? 

 

 

Slika 21: Število podjetij glede na to, s kakšno oceno so ocenili pomembnost posameznih informacijskih 

potreb, n=54 

 

Rezultate lahko primerjamo z rezultati iz šestega vprašanja. Področja oziroma 

informacijske potrebe, ki se podjetjem zdijo pomembna, imajo dobro podprta z 

računalniškimi programi in bi jih tudi ţeleli imeti v sklopu informacijskega sistema. To so 

informacijske potrebe e-bančništvo, stanje finančnih kazalnikov itd. 
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Preglednica 6: Mere sredine za pomembnost posameznih informacijskih potreb 

Informacijska potreba aritmetična sredina standardni odklon 

Stanje zalog 2,83 1,02 

Sledljivost vgrajenih materialov 2,65 0,85 

Dobavitelji 3,04 1,03 

Promet  3,04 0,99 

Prodajna dokumentacija 3,30 0,79 

Kalkulacije in pokalkulacije 3,07 0,89 

Tehniško-tehnološka dokumentacija 2,91 1,14 

Planiranje in terminiranje proizvodnje 2,94 1,02 

Analiza dela  2,76 1,10 

e-bančništvo 3,59 0,74 

Stanje računov, plač 3,48 0,61 

Stanje finančnih kazalnikov  3,35 0,76 

Znanja, sposobnosti in kompetence zaposlenih  2,81 1,10 

 

Aritmetična sredina nam pove, kako pomembne se zdijo podjetjem posamezne 

informacijske potrebe. Višja je povprečna vrednost oziroma aritmetična sredina, bolj 

pomembna je informacijska potreba v očeh podjetnikov. Najbolj pomembne se jih zdijo 

informacijske potrebe povezane z e-banščništvom, stanjem računov in plač, stanjem 

finančnih kazalnikov in potrebam v zvezi s prodajno dokumentacijo. Najmanj pomembno 

se podjetjem zdi sledljivost vgrajenih materialov in analiza dela. Vsa področja se jim zdijo 

pomebna, saj imajo vsa boljšo oceno od 2 (povprečna ocena ocen). 

 

Standardni odklon nam pove, koliko posamezni podatki odstopajo od povprečne vrednosti 

za posamezno informacijsko podporo. To pomeni, da so pri področjih, ki imajo visoko 

vrednost standardnega odklona, podatki bolj homogeni. Posamezne ocene manj odstopajo 

od povprečja. Pri niţjih vrednostih standardnega odklona je razpršenost podatkov velika. 

To se vidi na sliki 23. 
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Slika 22: Povprečne ocene pomembnosti informacijskih potreb za vsakodnevno delovanje podjetja, n=54 

 

Iz navedenih rezultatov ankete je razvidno, da se majhnim lesarskim podjetjem najbolj 

pomembne zdijo informacije v zvezi s financami, kar je pričakovano, saj se večina 

odločitev sprejme ravno na finančni podlagi. Podjetja kot najbolj pomembno ocenjujejo e-

bančništvo, takoj za njim pa stanje računov in plač. Sledita stanje finančnih kazalnikov in 

prodajna dokumentacija. Podjetnikom se zdi najmanj pomembna sledljivost vgrajenih 

materialov. Vsa področja imajo visoke povprečne vrednosti, iz česar lahko sklepamo, da se 

naštete informacijske potrebe podjetnikom zdijo pomembne.  
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11. Koliko na letni ravni namenjate za informacijsko podporo poslovanju? 

 

 

Slika 23: Diagram prikazuje število podjetij glede na letno vlaganje v informacijsko podporo, n=54 

 

Število podjetij, ki ne vlagajo v informacijsko podporo poslovanju in v bodoče tudi nimajo 

tega namena, je 24; število podjetij, ki trenutno ne vlagajo, vlaganje pa imajo v planu, je 7; 

število podjetij, ki letno namenjajo določen znesek za informacijsko podporo poslovanju, 

pa je 23.  

 

Pri teh odgovorih dopuščamo moţnost, da je bilo vprašanje s strani nekaterih podjetnikov 

narobe razumljeno, saj jih je 23 napisalo, da vlagajo v informacijsko podporo, medtem ko 

jih informacijske sisteme uporablja le 11. Moţno je, da so nekateri podjetniki pri tem 

vprašanju odgovarjali, koliko namenjajo za računalniško opremo. 

 

 

Slika 24: Število podjetij glede na vlaganja preračunana na enega zaposlenega, n=54 
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Največji del podjetij ne investira in tega tudi nima v planu, sledijo podjetja, ki investirajo 

in sicer zelo majhne zneske (1 € - 100 €), relativno majhen deleţ podjetij ima investicijo v 

planu, zneski pa so zelo različni, če jih preračunamo na enega zaposlenega. Pribliţno enake 

deleţe odraţajo razredi zneskov od 101 € - 200 €,  201 € - 400 €, 401 € - 600 €. Nad 600 € 

na enega zaposlenega investira zelo majhen deleţ podjetij – 8 %.  

 

12. V primeru, da bi se odločili investirati v informacijski sistem, bi ga: 

 

 

Slika 25: Ravnanje podjetij v primeru, da bi se odločili za investicijo v informacijski sistem, n=54 

V primeru, da bi podjetja investirala v informacijski sistem, bi se večinoma odločila za 

nakup - v 30 primerih, kar predstavlja 56 % podjetij, ki so zajeta v raziskavo. 17 % podjetij 

bi IS najelo preko spleta. Pri tem se pojavlja vprašanje ali imajo podjetja dovolj zmogljive 

internetne povezave za najem sistema. Dokaj velik deleţ (28 %) pa zavzemajo podjetja, ki 

so odločena, da v to investicijo nikoli ne bodo šla.  
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13. Pri informatizaciji poslovanja je najbolj pomembno: 

 

Za vsak odgovor podjetnika smo subjektivno določili lastnost, ki prevladuje v vsakem 

posameznem odgovoru. 

Preglednica 7: Lastnosti, ki naj bi jih imeli dobri informacijski sistemi, po mnenju podjetnikov iz lesarske 

stroke (subjektivno mnenje) 

Odgovor podjetnika na 13. vprašanje. 
Lastnost IS, ki v odgovoru 
prevladuje (subjektivna ocena). 

Pregled finančnega stanja v vsakem trenutku, 

planiranje proizvodnje. 

uporabnost 

Kakovost, enostavnost, enostavna moţnost 

nadgradnje, hitro reševanje morebitnih 

pomanjkljivosti in odprava le-teh, dobro razmerje med 

kakovostjo in ceno. 

enostavnost za uporabo 

Vzdrţevanje sistema, pravilno in hitro delovanje le-

tega. 

enostavno vzdrževanje 

Da je sistem celovit, povezan, da ni treba iste podatke 

posebej vnašati v različne programe; da se posodablja, 

spremlja novosti z različnih področij (npr. davčna 

zakonodaja, računovodstvo …); da je pomoč 

zagotovljena prek spleta in istočasno telefonska 

pomoč; da je finančni vloţek cenovno sprejemljiv. 

enostavno vzdrževanje 

Da imaš kader, ki ga zna uporabljati. enostavnost za uporabo 

Izbira celovitega sistema; uvajanje sistema – vodstvo 

mora razumeti sistem. 

enostavnost za uporabo 

Hitro odpravljanje teţav. enostavno vzdrževanje 

Prilagodljivost. prilagodljivost 

Ne potrebujemo IS. 
IS ne potrebujejo ne glede na 

lastnosti 

Mislim, da ga ne potrebujemo. 
IS ne potrebujejo ne glede na 

lastnosti 

Mora biti enostaven in prilagodljiv. enostavnost za uporabo 

Da ni preveč zapleten za uporabnika. enostavnost za uporabo 

Sem majhen podjetnik in nimam računalniško 

vodenih strojev, tako da računalnik potrebujem le za 

računovodska dela, e-bančništvo in e-davke ter e-

pošto; pri vsem tem mi je pomemben čas, ki ga 

prihranim z urejanjem zadev preko spleta. 

uporabnost 

Nabava racionalnega oz podjetju primernega IS. cenovna sprejemljivost 

Razvidnost zaloge surovin in zaloge končnih izdelkov 

ter pregled naročil in zasedenost obrata. 

uporabnost 

 

se nadaljuje 
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nadaljevanje 

 

Odgovor podjetnika na 13. vprašanje. 
Lastnost IS, ki v odgovoru 
prevladuje (subjektivna ocena). 

Razviden prikaz stroškov celotnega poslovanja ter 

urejenost oziroma sledljivost konkurenčnosti cen 

materialov. 

uporabnost 

Enostavnost, učinkovitost in uporabnost. uporabnost 

Izbira na podlagi svojih potreb. uporabnost 

Delovanje sistema, enostavnost uporabe, povezljivost 

vseh programov v podjetju. 

enostavnost za uporabo 

Cenovno ugoden, uporaben, obnovljiv. cenovna sprejemljivost 

Aţurnost. uporabnost 

Lastne ideje; strokovno znanje, ki ga vgradiš v sistem, 

ki je "podjetju pisan na koţo". 

prilagodljivost 

Enostavnost upravljanja IS in dosegljivost bistvenih 

podatkov. 

enostavnost za uporabo 

Enostaven zajem podatkov, pregled in naknadno 

obdelovanje podatkov, optimizacija, in izkoriščanje IS 

in s tem zniţanje stroškov. 

uporabnost 

 

 

Slika 26: Lastnosti, ki naj bi jih imel dober IS po izboru podjetij, n=24 
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To vprašanje je bilo odprtega tipa, zato je nanj odgovorilo le 24 podjetij. Iz slike 28 lahko 

razberemo, da uporabniki oziroma potencialni uporabniki informacijskih sistemov, med 

lastnostmi, ki naj bi jih imeli dobri IS, največjo teţo dajejo uporabnosti. Pri tem smo zajeli 

vse od racionalnosti, funkcionalnosti pa do zadovoljevanja specifičnih informacijskih 

potreb posameznih podjetij.  

 

Drugo mesto zaseda enostavnost za uporabo. Pri enostavnosti je ena ključnih lastnosti, da 

je uporabniški vmesnik v slovenskem jeziku.  

 

Na tretjem mestu je s tremi glasovi enostavno vzdrţevanje. Pri vzdrţevanju je smisleno 

upoštevati tudi, kako hitro lahko podjetja pridejo do pomoči in koliko jih to stane.  

 

Sledita lastnosti: cenovna sprejemljivost in prilagodljivost s po dvema glasovoma. 

Doprinos je teţko oceniti, saj IS prinaša tudi prednosti, ki jih je teţko stroškovno 

ovrednotiti (red, zadovoljstvo zaposlenih itd.). Pri prilagodljivosti so podjetniki večinoma 

pisali o prilagajanju sistema njihovemu poslovnemu procesu. Zavedati se moramo, da 

vsako večje poseganje v osnovno zgradbo informacijskega sistema pomeni teţave pri 

vzdrţevanju in nadgrajevanju sistema. Vsekakor je najbolje izbrati sistem, ki se ţe v 

osnovi najbolje poda našemu poslovnemu procesu in informacijskim potrebam. 

 

Dva podjetnika sta napisala, da IS ne potrebujeta ne glede na lastnosti, ki jih imajo tovrstne 

rešitve. Na splošno prevladuje mnenje, da so tovrsne rešitve namenjene predvsem večjim 

podjetjem, kar dokazuje graf, prikazan na sliki 20. 
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4.2 REZULTATI ANKETE O UPORABI RAČUNALNIKOV IN IS ZA 

PREUČEVANO PODJETJE  

 

1. Število zaposlenih: 9  

 

Iz odgovora je ravidno, da je podjetje na meji med mikro in majhnim podjetjem. Trenutno 

število zaposlenih ga uvršča med mikro podjetja. V preteklosti je podjetje imelo tudi do 15 

zaposlenih, tudi velikost prostorov in tehnologija omogočata povečanje števila zaposlenih. 

Število zaposlenih pade v razred, ki se največkrat pojavlja tudi pri podjetjih, ki so bila 

zajeta v raziskavo. 

 

2. Gospodarska oblika druţbe: d.o.o. 

 

Tako kot polovica podjetij v raziskavi, ki spadajo v ta razred, je tudi preučevano podjetje 

druţba z omejeno odgovornostjo.  

   

3. Uporaba računalnikov pri poslovanju: da 

 

Podjetje pri svojem poslovanju uporablja računalnike. V podjetju so zaposleni tudi mlajši 

delavci, ki znajo delati z računalniki. Računalnike vsakodnevno uporabljajo za vse glavne 

poslovne procese. 

 

 

4. Število računalnikov: 5 

 

V podjetju uporabljajo 5 računalnikov, od tega sta dva del stroja, eden sluţi 

računovodskim poslom, dva pa pripravi proizvodnje, komuniciranju s strankami in 

poslovnimi partnerji. Če število računalnikov preračunamo na enega zaposlenega, je to 

0,56 računalnika na zaposlenega, kar je drug najpogostejši razred, ki se pojavlja pri ostalih 

podjetjih. 

 

5. Dostop do spleta: da 

 

Podjetje ima najet paket pri ponudniku inernetnih storitev  Telemach. Povezava omogoča 

hitrost 13 Mbps/1.5 Mbps. Pri izbiri med nakupom in najemom informacijskega sistema 

daje preučevano podjetje rahlo prednost najemu. 
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6. Ocene podprtosti posameznih aktivnosti: 

 

Preglednica 8: Ocena podprtosti posameznih področij za preučevano podjetje 

AKTIVNOST OCENA PODPRTOSTI 

Nabava, sodelovanje z dobavitelji     2 

Priprava in spremljanje proizvodnje    3 

Materialno knjigovodstvo 4 

Prodajne aktivnosti (ponudbe, računi ...) 3 

Kadrovske evidence in plače 4 

Računovodske aktivnosti 4 

Finančne aktivnosti preko spleta (npr. NLB Klik) 4 

Trženjske aktivnosti (spletna stran ...) 4 
(OCENE: 1 – nimamo podprto, 2 – imamo slabo podprto, 3 – imamo dobro podprto,  4 – imamo zelo dobro 

podprto) 

 

 

Slika 27: Ocene računalniške podprtosti določenih aktivnosti v preučevanem podjetju 

 

V podjetju z dobavitelji večinoma sodelujejo prek mobilnih telefonov in osebno. 

Redkokdaj po e-mailu, nikoli pa prek drugih elektronskih programov. Po elektronski pošti 

podjetje pošilja povpraševanja, naročila itd. Ker gre pri podjetjih, ki se ukvarjajo s 

proizvodnjo pohištva, za celo vrsto kompleksnih materialov (lahko prek 400), 

komunikacija pogosto zahteva veliko časa. Praviloma je glavni kriterij pri nabavi surovin 



44 
Kurnik P. Izbira informacijskega sistema za manjše lesno podjetje.                                                                

   Dipl. delo. Ljubljana,  Univ. v Ljubljani,  Biotehniška fakulteta,  Odd. za lesarstvo, 2010 

 

razmerje med ceno in kvaliteto, tako da v podjetju preverijo več ponudnikov. Posledično 

gre za to veliko časa, stroški se povečajo, v proizvodnjo pa materiali pogosto niso 

pravočasno dobavljeni. 

 

Pripravo proizvodnje ima podjetje dobro pokrito z računalniškimi programi. Tehnologi za 

risanje načrtov in pripravo delovnih nalogov uporabljajo razne CAD programe in 

Microsoft Office, vendar ne gre za najnovejše različice programov. Spremljanje 

proizvodnje  je slabše podprto,  nalogi se popravljajo ročno, kar nemalokrat povzroči 

neskladja med različnimi delovnimi operacijami. Pogosto se ne ve, v kateri fazi obdelave 

se nahaja posamezen element, oziroma kdaj ga lahko pričakujemo na pakirnem oddelku. 

 

Materialno knjigovodstvo ima podjetje dobro podprto, vendar ima ţeljo to področje še 

izboljšati. 

 

Prodajne aktivnosti so se v preučevanem podjetju bistveno izboljšale oziroma 

modernizirale. Podjetje je uvedlo spletno stran, izdajajo elektronske ponudbe s 3D izrisi, 

prav tako so vsi računi podprti s programom VASCO. 

 

Kadrovske evidence in plače ter računovodske aktivnosti ima podjetje, prav tako kot 

materialno kjnigovodstvo, zelo dobro pokrito s programom VASCO.  

 

Podjetje s pridom uporablja finančne aktivnosti preko spleta, zato ima to področje zelo 

dobro pokrito.  

 

Trţenjske aktivnosti so se izboljšale z ţe omenjeno spletno stranjo, prav tako s strankami 

pogosto ohranjajo stike prek elektronske pošte. 
 

 

7. Uporaba celovitega IS (ERP): ne, vendar imajo v planu 

 

Celovitega informacijskega sistema podjetje še ne uporablja, vendar imajo njegovo uvedbo 

v načrtu. V podjetju se je pojavila ţelja po spremembah ravno zaradi problematike, ki je 

opisana v poglavju 1.1  (zniţanje stroškov, zamujanje rokov, urejenost proizvodnje …). 
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10. Ocena pomembnosti informacijskih potreb za vsakodnevno delovanje podjetja 

 

Preglednica 9: Ocena pomembnosti  informacijskih potreb za preučevano podjetje 

INFORMACIJSKA POTREBA 

OCENA 

POMEMBNOSTI 

Stanje zalog: količina, vrednost in lokacija ločeno po vrsti materiala; tudi za 

končne izdelke. Kateri in koliko končnih izdelkov je na zalogi ter njihova 

vrednost. 

4 

Sledljivost vgrajenih materialov: v katerem izdelku je kateri od materialov, 

kdaj in od koga je bil dobavljen. 

2 

Dobavitelji: načrtovanje materialnih potreb – količina, vrednost in termini 

dobave. Kaj dobavlja kateri dobavitelj, njegova zanesljivost. Kje je kakšen 

material trenutno boljši, cenejši, hitreje dobavljiv ... 

4 

Promet na dnevni, tedenski, mesečni, letni ravni (količinsko, vrednostno ...) 3 

Prodajna dokumentacija: pregled nad povpraševanjem, ponudbo, naročili, 

izdanimi računi in dobavnicami. 

4 

Kalkulacije in pokalkulacije: izdelava predkalkulacij iz skice, spremljanje 

stroškov po stroškovnih mestih. 

4 

Tehniško tehnološka dokumentacija: priprava, pregled in hitra dostopnost ter 

možnost spreminjanja prirezovalnih list, kosovnic, načrtov ... 

4 

Planiranje in terminiranje proizvodnje: trenutna in dolgoročna zasedenost 

delovnega mesta ali celotne proizvodnje, grafični prikazi, stanje strojev, 

pregled nad orodjem, spremljanje vzrokov zastojev. 

3 

Analiza dela in izmeta na posamezni delovni operaciji, opravljeno delo po 

delavcih, kontrola prihoda in odhoda na delo. 

2 

E-bančništvo: plačevanje in knjiženje bančnih izpiskov preko spleta. 4 

Stanje izdanih in prejetih računov ter plač; z možnostjo podrobnejših analiz. 3 

Stanje finančnih kazalnikov in pregled zadnjih bilanc. 3 

Znanja, sposobnosti in kompetence zaposlenih ter možnosti njihovega 

razvoja. 

2 

Drugo: spremljanje sprememb zakonodaje in predpisov, razpisov na področju, 

kjer deluje podjetje. 

3 

(OCENE: 1 – nepomembno; 2 – manj pomembno;  3 – pomembno;  4 – zelo pomembno) 
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Slika 28: Ocene pomembnosti posameznih informacijskih potreb v preučevanem podjetju 

 

Področje zalog se zdi podjetju zelo pomembno. Čeprav gre za majhno podjetje, se v 

proizvodnem procesu pojavlja tudi do 400 materialov. Za nekatere izmed njih pogosto ne 

vedo, kje se nahajajo, kakšna je njihova količina, kvaliteteta, rok uporabnosti in 

navsezadnje, vrednost. Podjetje čuti potrebo po ureditvi tega področja in poleg ostalih 

ukrepov je informacijska podpora zagotovo rešitev za tovrstne probleme. V podjetju si 

ţelijo predvsem, da bi imeli večji pregled nad materiali po kriterijih: količina, lokacija, 

vrednost. 

 

Sledljivost vgrajenih materialov se podjetju zdi manj pomembna, vendar ne popolnoma 

nepomembna. Informacija o tem, kateri material je vgrajen v kateri izdelek, je bila v 

preteklosti pogosto koristna v primerih reklamacije ipd. Lahko rečemo, da je to 

informacijska potreba, ki jo podjetje v sklopu informacijskega sistema ne potrebuje. 

 

Informacije v zvezi z dobavitelji v podjetju ocenjujejo kot zelo pomembne. Gre predvsem 

za informacijske potrebe, povezane z dobavnimi roki določenih materialov, kvaliteto le 

teh, ceno in trenutno ceno (akcije itd.). Če bi podjetje imelo aţurne informacije o vseh 

materialih in dobaviteljih, bi lahko prihranilo veliko časa in denarja. 

 

Promet na dnevni, mesečni in letni ravni v podjetju potrebuje predvsem direktor, ki 

omenjeno informacijsko potrebo ocenjuje kot pomembno. Informacije o tem se mu zdijo 

pomembne za načrtovanje poslovanja in razne analize poslovanja.  
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Prodajna dokumentacija je po oceni preučevanega podjetja ena najpomembnejših 

informacijskih potreb. Okolje, v katerem delujejo podjetja, zahteva, da so podjetja najbolj 

aktivna prav na tem področju. Pogosto se dogaja, da praktično ni pregleda nad 

povpraševanji (predvsem stranke, ki naročajo izdelke manjših vrednosti) in naročili. 

Pregled nad ponudbami ni slab, vendar se ga da izboljšati. Informacijski sistem bi uredil 

tudi pregled nad izdanimi računi in dobavnicami, oziroma bi direktor bistveno hitreje prišel 

do potrebnih informacij. 

 

Kalkulacije in pokalkulacije so sedaj zamudne in pogosto nepopolne, vendar se podjetju to 

področje zdi zelo pomembno oziroma ga ţeli urediti. Najbolj bi podjetju koristil CAD 

sistem, ki bi iz skice omogočil hiter 3D izris in stroškovno ovrednotil izdelek. To bi 

bistveno izboljšalo poslovanje podjetja in povečalo zadovoljstvo kupca. Informacijski 

sistem s svojimi moduli bi lahko natančno pomagal opredeliti stroške po stroškovnih 

mestih, s tem pa bi se izognili morebitnim izgubam zaradi napačnega predvidevanja o 

stroških, ki naj bi nastajali. Predvsem se podjetju zdi pomembno hitro izdelati ponudbo, saj 

gre v današnjem podjetniškem okolju pogosteje za več strank z manjšimi naročili kot pa za 

manj strank z večjimi naročili. Informacijska podpora na tem področju bi bistveno 

izboljšala poslovanje podjetja. 

 

Tehniško-tehnološka dokumentacija je prav tako zelo pomembna za podjetje ravno zaradi 

prej omenjenih sprememb na trgu. Podjetje se srečuje z veliko majhnimi naročili, kar 

precej poveča količino dela v pripravi proizvodnje. Pogosto pri majhnih naročilih precej 

poenostavijo to fazo dela, kar lahko, oziroma je v preteklosti ţe, privede do reklamacij. To 

področje je zagotovo treba urediti, vendar se ga zanemarja, ker tehnologi porabijo preveč 

časa in so s tem stroški previsoki. Pogosto so delavci na strojih tisti, ki opravljajo to delo. 

Poleg tega je zelo pomebno, da bi imel vsak zaposlen vsak trenutek dostop do vse 

tehnološke dokumentacije in bi jo lahko tudi spreminjal, pri čemer bi za spremembe vedeli 

vsi. Dokumentacija v papirni obliki je problematična predvsem s tega vidika, ker ne 

povezuje različnih delovnih operacij v primeru sprememb oziroma se za posredovanje teh 

informacij porabi veliko časa. 

 

Planiranje in terminiranje proizvodnje se podjetju zdi pomembno. Predvsem pomembno je 

termiranje v povezavi z izdelavnimi roki izdelkov. Sedanje stanje na tem področju je 

kritično, saj se pogosto zamuja z roki, kar privede do teţav. Manj pomembno se podjetju 

zdi pregled nad zasedenostjo strojev, vzrok ob zastoju in grafični izrisi teh parametrov, saj 

ne gre za zelo veliko proizvodnjo. Informacijska potreba, ki se podjetniku zdi pomembna, 

pa je pregled na orodjem.  

 

Analiza dela in izmeta na posameznem delovnem mestu se podjetniku zdi manj 

pomembna. Opravljeno delo po delavcih, kontroliranje prihoda in odhoda na delo 

podjetnik lahko spremlja brez informacijske podpore, saj gre za manjše podjetje. Pri izbiri 

informacijskega sistema temu področju ne bo namenjeno veliko pozornosti oziroma tega 

segmenta podjetje v sklopu informacijskega sistema ne potrebuje. 
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E - bančništvo podjetje ţe uporablja in se mu zdi to področje zelo pomembno, saj z 

bančnim poslovanjem podjetnik prihrani ogromno časa in posledično tudi denarja. Tudi 

stroški bančnih transakcij so niţji, če podjetje posluje preko spleta. 

 

Informacijska potreba, povezana s stanje izdanih in prejetih računov, se podjetju zdi 

pomembna. Informacije omogočajo podrobno analizo in s tem pravočasno ukrepanje ter 

pomoč pri vsakodnevnem odločanju. 

 

Tudi stanje finančnih kazalnikov in prikaz bilanc se podjetju zdi pomemben. To področje 

ima podjetje urejeno oziroma podprto z računalniškim programom, vendar direktor nima 

stalnega vpogleda v te informacije oziroma mu to vzame veliko časa. Tudi kakršnakoli 

analiza je dolgotrajna in s tem pogosto neuporabna. 

 

Znanja, sposobnosti in kompetence zaposlenih se podjetju zdijo manj pomembne. Razlog 

tiči v tem, da ne gre za veliko število zaposlenih in direktor zelo dobro pozna vsakega 

posameznika. Podjetnik zaenkrat obvlada tako število zaposlenih, tako da ne razmišljajo o 

informacijski podpori na tem področju. 

 

Podjetju se poleg naštetih informacijskih potreb zdi pomembno tudi spremljanje sprememb 

na področju zakonodaje, predvsem davčne, spremljanje razpisov in drugih aktualnih 

dogodkov na področju, kjer deluje podjetje. 

 

 

11. Znesek namenjen informacijski podpori: trenutno nič, v planu od 2000 - 3000 €/leto 

 

Podjetje trenutno ne namenja sredstev za informacijsko podporo poslovanju v smislu, da bi 

imelo v lasti informacijski sistem oziroma bi plačevali njegov najem. Tovrstno investicijo 

imajo v planu. 

 

12. Način investicije: najem preko spleta ali nakup 

 

Ker ima podjetje dovolj zmogljivo internetno povezavo, dopušča obe moţnosti za uvedbo 

informacisjkega sistema (nakup ali najem). Malenkostno prednost podjetje daje najemu, 

vendar to nikakor ni obveza. 

 

13. Pri informatizaciji poslovanja se jim zdi najbolj pomembno: 

 

- čim bolj popolna zadovoljitev informacijskih potreb konkretnega podjetja (ţe v osnovi 

sistem najbolj sovpada s poslovanjem podjetja); 

- enostavnost uporabe (uporabniški vmesnik v celoti v slovenskem jeziku, pomoč pri 

uvajanju s strani ponudnika, nezahtevnost za uporabo …); 
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- enostavno vzdrţevanje (pomoč preko spleta ali telefona v vsakem trenutku, servis in 

vzdrţevanje s strani ponudnika (hiter odziv) …); 

-  cenovna sprejemljivost (dobro razmerje med ceno in kvaliteto, nizka cena); 

- ponudnik omogoča spletni najem, (podjetje daje malenkostno prednost najemu pred 

nakupom); 

- reference ponudnika (v stroki in na splošno mora ponudnik imeti za seboj nekaj uspešnih 

projektov, pri katerih je bila investicija upravičena). 

 

4.3 PRIMERJAVA REZULTATOV ANKETE ZA VSA PODJETJA IN 

REZULTATOV ZA PREUČEVANO PODJETJE 

4.3.1 Število zaposlenih 

Preučevano podjetje z 9 zaposlenimi pade v prvo najpogostejšo skupino, ki se pojavlja pri 

rezultatih ankete za vsa podjetja. Kar 37 % vseh anketiranih podjetij spada v ta razred.  

4.3.2 Gospodarska oblika družbe 

Preučevano podjetje deluje kot druţba z omejeno odgovornostjo, kar je druga 

najpogostejša oblika gospodarske druţbe pri rezultatih ankete za vsa podjetja. Poleg d.o.o. 

se pojavlja le še s.p., in sicer v 63 % primerih. 

4.3.3 Uporaba računalnikov pri poslovanju 

Podjetje, za katerega iščem informacijsko rešitev, pri svojem poslovanju uporablja 

računalnike, prav tako kot 96 % vprašanih pri celotnem vzorcu podjetij. 

4.3.4 Število računalnikov 

Preučevano podjetje pri svojem poslovanju uporablja 5 računalnikov, kar znaša 0.56 

računalnika na enega zaposlenega. To je drugi najpogostejši razred pri vseh podjetjih. V 

tem razredu je 25 % podjetij. 

4.3.5 Dostop do spleta 

Podjetje ima dostop do spleta, tako kot vsa podjetja, ki pri svojem poslovanju uporabljajo 

računalnike. Predvidevam, da je preučevano podjetje glede na hitrosti povezave med bolje 

opremljenimi podjetji. 

 

 

 

 

 

 



50 
Kurnik P. Izbira informacijskega sistema za manjše lesno podjetje.                                                                

   Dipl. delo. Ljubljana,  Univ. v Ljubljani,  Biotehniška fakulteta,  Odd. za lesarstvo, 2010 

 

 

4.3.6 Aktivnosti, ki jih imajo v podjetjih podprte z računalniškimi programi in 

ocena te podprtosti 

Preglednica 10: Ocena podprtosti posameznih aktivnosti za preučevano podjetje v primerjavi z ostalimi 

podjetji, ki so bila zajeta v raziskavo 

AKTIVNOST 

OCENA 

PODPRTOSTI ZA 

PREUČEVANO 

PODJETJE 

POVPREČNA 

OCENA 

PODPRTOSTI ZA 

VSA PODJETJA RAZLIKA 

Nabava, sodelovanje z dobavitelji     2 2,57 0,57 

Priprava in spremljanje proizvodnje    3 2,52 0,48 

Materialno knjigovodstvo 3 2,78 0,22 

Prodajne aktivnosti (ponudbe, računi ...) 4 3,24 0,76 

Kadrovske evidence in plače 4 3,06 0,94 

Računovodske aktivnosti 4 3,28 0,72 

Finančne aktivnosti preko spleta (npr. NLB 

Klik) 

4 

3,67 0,33 

Trženjske aktivnosti (spletna stran ...) 4 2,81 1,19 

(OCENE: 1 – nimamo podprto, 2 – imamo slabo podprto, 3 – imamo dobro podprto, 4 – imamo zelo dobro 

podprto; BARVE: rdeča – preučevano podjetje ima niţjo oceno, zelena – preučevano podjetje ima višjo 

oceno) 

 

Iz preglednice 10 in slike 31 lahko vidimo, da preučevano podjetje na vseh področjih, 

razen nabave in sodelovanja z dobavitelji, malenkost prehiteva ostala podjetja glede na 

oceno podprtosti določenih aktivnosti v poslovnem procesu. Hkrati lahko opazimo, da je 

na štirih področjih prišlo do večje razlike, in sicer: kadrovske evidence in plače, 

računovodske aktivnosti, trţenjske aktivnosti in prodajne aktivnosti. Na slednjih dveh  

področjih prihaja do razlike, ker preučevano podjetje uporablja spletno stran in ima s tem 

področji zelo dobro pokrito, pri področjih, ki sta omenjeni kot prvo in drugo, pa podjetje 

prav tako uporablja program VASCO, kar mu daje prednost pred ostalimi podjetji. Do 

največjega odstopanja je prišlo na področju trţenjskih aktivnosti preko spleta, kjer je 

razlika med oceno podprtosti pri preučevanem podjetju in razlika med oceno pri ostalih 

podjetjih več kot eno oceno (1,19). Kljub razlikam je opazen podoben trend pri 

preučevanem podjetju in vseh podjetjih, ki so bila zajeta v raziskavo. 
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Slika 29: Ocena podprtosti posameznih aktivnosti za preučevano podjetje v primerjavi z ostalimi podjetji, ki 

so bila zajeta v raziskavo, n=54+1 

 

4.3.7 Uporaba celovitega IS (ERP) 

Preučevano podjetje ne uporablja celovite informacijske rešitve oziroma informacijskega 

sistema ERP tako kot 70 % podjetij, ki so bila zajeta v raziskavo. Še več nam pove 

podatek, da 90 % podjetij tega velikostnega razreda (od 6 – 10 zaposlenih) ne uporablja 

informacijskega sistema, tako da lahko govorimo o skladnosti preučevanega podjetja z 

vzorcem, ki je bil zajet v raziskavo. 
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4.3.8 Ocena pomembnosti informacijskih potreb za vsakodnevno delovanje 

preučevanega podjetja v primerjavi z ostalimi podjetji 

Preglednica 11: Ocena pomembnosti posameznih informacijskih potreb za preučevano podjetje v primerjavi 

z ostalimi podjetji, ki so bila zajeta v raziskavo 

INFORMACIJSKA POTREBA 

OCENA 

POMEMBNOSTI 

ZA PREUČEVANO 

PODJETJE 

OCENA 

POMEMBNOSTI 

ZA VSA PODJETJA RAZLIKA 

Stanje zalog: količina, vrednost in lokacija ločeno 

po vrsti materiala; tudi za končne izdelke … 

4 2,83 1,17 

Sledljivost vgrajenih materialov: v katerem 

izdelku je kateri od materialov … 

2 2,65 0,65 

Dobavitelji: načrtovanje materialnih potreb – 

količina, vrednost in termini dobave.  

4 3,04 0,96 

Promet na dnevni, tedenski, mesečni, letni ravni 

(količinsko, vrednostno ...) 

3 3,04 0,04 

Prodajna dokumentacija: pregled nad 

povpraševanjem, ponudbo, naročili, izdanimi 

računi in dobavnicami. 

4 3,3 0,7 

Kalkulacije in pokalkulacije: izdelava 

predkalkulacij iz skice, spremljanje stroškov po 

stroškovnih mestih. 

4 3,07 0,93 

Tehniško-tehnološka dokumentacija: priprava, 

pregled in hitra dostopnost ter možnost 

spreminjanja prirezovalnih list, kosovnic … 

4 2,91 1,09 

Planiranje in terminiranje proizvodnje: trenutna 

in dolgoročna zasedenost delovnega mesta, 

stanje strojev, pregled nad orodjem … 

3 2,94 0,06 

Analiza dela in izmeta na posamezni delovni 

operaciji, opravljeno delo po delavcih, kontrola… 

2 2,76 0,76 

E-bančništvo: plačevanje in knjiženje ... 4 3,59 0,41 

Stanje izdanih in prejetih računov ter plač; z 

možnostjo podrobnejših analiz. 

3 3,48 0,48 

Stanje finančnih kazalnikov in pregled bilanc. 3 3,35 0,35 

Znanja, sposobnosti in kompetence zaposlenih 

ter možnosti njihovega razvoja. 

3 2,81 0,19 

Drugo: spremljanje sprememb zakonodaje in 

predpisov, razpisov … 

2 0 2 

(OCENE: 1 – nepomembno; 2 – manj pomembno;  3 – pomembno;  4 – zelo pomembno; BARVE: rdeča – 

preučevano podjetje ima niţjo oceno, zelena – preučevano podjetje ima višjo oceno) 

 

 



53 
Kurnik P. Izbira informacijskega sistema za manjše lesno podjetje.                                                                

   Dipl. delo. Ljubljana,  Univ. v Ljubljani,  Biotehniška fakulteta,  Odd. za lesarstvo, 2010 

 

 

 

Slika 30: Ocena pomembnosti posameznih informacijskih potreb za preučevano podjetje v primerjavi z 

ostalimi podjetji, ki so bila zajeta v raziskavo, n=54+1 

 

Iz preglednice 11 in slike 32 je razvidno, da se devet informacijskih potreb proučevanemu 

podjetju zdi pomembnejših kot ostalim podjetjem, ki so bila zajeta v raziskavo. To so 

naslednje informacijske potrebe: stanje zalog, informacije v zvezi z dobavitelji, prodajna 

dokumentacija, kalkulacije in pokalkulacije, tehniško tehnološka dokumentacija, planiranje 

in terminiranje proizvodnje, e-bančništvo, znanja in sposobnosti zaposlenih ter spremljanje 

sprememb zakonodaje. Največje razlike so se pojavile pri prvih petih naštetih 

informacijskih potrebah. Izstopa spremljanje sprememb zakonodaje, ker je to specifična 

informacijska potreba, ki jo je izbralo preučevano podjetje.  

 

Pri petih informacijskih potrebah je povprečna ocena vseh podjetij višja kot ocena, ki jo je 

posamezni informacijski potrebi namenilo preučevano podjetje. Največja razlika v prid 

vsem podjetjem je nastala pri analizi dela in sledljivosti vgrajenih materialov, ki se 

preučevanemu podjetju zdita manj pomembni. Prav tako se podjetju ne zdi pomembno 

podpiranje informacij o zaposlenih. 

 

Kljub razlikam je pri preučevanemu podjetju in vseh podjetjih, ki so bila zajeta v 

raziskavo, lahko zaznati podoben trend, predvsem pri glavnih informacijskih potrebah. 

Glavne informacijske potrebe so v tem primeru potrebe, ki se zdijo preučevanemu podjetju 

zelo pomembne. 
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4.3.9 Znesek namenjen informacijski podpori 

Preučevano podjetje trenutno ne namenja ničesar za informacijsko podporo poslovanju, 

vendar ima v načrtu, da bo v bodoče lahko za to področje zagotovilo okrog 2000 €/leto 

- 3000 €/leto. Stanje v ostalih podjetjih, ki so bila zajeta v raziskavo, je bistveno 

drugačno. Kar 44 % podjetij trenutno ne namenja ničesar za informacijsko podporo 

poslovanju in tudi nima tega namena, 43 % podjetij letno namenja za podporo različne 

zneske, samo 13 % podjetij pa je takih, ki trenutno ne namenja ima pa tovrstne 

aktivnosti v planu. Ker se preučevano podjetje v tej točki ujema samo s 13 % podjetji, 

ne morem govoriti o skladnosti. 

4.3.10 Način investicije 

V preučevanemu podjetju dopuščajo moţnost tako nakupa kot najema IS prek spleta, saj 

imajo dovolj zmogljivo internetno povezavo. 28 % podjetij, ki so bila zajeta v raziskavo, 

pravi, da nikoli ne bodo šla v to investicijo, 17 % podjetij, bi IS najelo preko spleta, 55 % 

pa kupilo.  

4.3.11 Lastnosti informacijskega sistema, ki se podjetjem zdijo pomembna 

Preučevanemu podjetju se po vrsti zdijo najpomembnejše naslednje lastnosti 

informacijskega sistema: čimbolj popolna prilagoditev informacijskim potrebam 

(prilagodljivost, posledično uporabnost), enostavnost za uporabo, enostavno vzdrţevanje, 

cenovna sprejemljivost, omogočen spletni najem in reference ponudnika. 

Ostala podjetja so dala največjo teţo naslednjim lastnostim: uporabnost, enostavnost za 

uporabo, enostavno vzdrţevanje, cenovna sprejemljivost in prilagodljivost. 

 

Iz tega lahko sklepamo, da se preučevano podjetje v večini ţeljenih lastnosti ujema z 

ostalimi podjetji. 
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5 IZBOR PONUDNIKA INFORMACIJSKEGA SISTEMA 

5.1 PONUDNIKI ZAJETI V POVPRAŠEVANJE 

Za pridobivanje informacij o ponudnikih smo izdelali anketni vprašalnik (Word), ki je v 

prilogi B, in ga poslali prek e-pošte na 44 naslovov ponudnikov informacijskih sistemov.  

 

Ker smo po prvem pošiljanju e-maila z vprašalnikom dobili premalo ponudb za analizo (le 

4), smo pošiljanje ponovili. Dobili smo še dve ponudbi. 17 ponudnikov je odpisalo, da 

njihove informacijske rešitve niso primerne za majhna lesna podjetja. 

 

Število ponudb je bilo še vedno premajhno za analizo, zato smo poklicali preostalih 21 

ponudnikov, od katerih so še štirje poslali pravilno izpolnjen anketni vprašalnik. Ostalih 17 

ponudnikov nam je po telefonu sporočilo, da jih povpraševanje ne zanima. 

 

Na koncu smo razpolagali z desetimi popolnimi ponudbami. Deleţ ponudnikov, ki so se 

odzvali na povpraševanje s popolno ponudbo, je 19 % (slika 33). 

 

 

Slika 31: Deleţ prejetih ponudb in deleţ poslanih povpraševanj, n=44 
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Ponudniki, ki so oddali popolne ponudbe, ponujajo informacijske sisteme, ki so prikazani v 

preglednici 12. 

Preglednica 12: Ponudniki s pripadajočimi informacijskimi sistemi 

PONUDNIK INFORMACIJSKI SISTEM 

COMTRON TRON INTER CENTER 

MC MECEN 

MIT ORKESTER 

DATALAB PIS PANTHEON 

GOINFO GOSOFT 2000 

FMC SAOP 

OPAL OPPIS 

PRO-BIT PRO.3 

PERFTECH PERFTECH.BILARGO 

DC CONSULTING 20 20 

 

5.2 ANALIZA PONUDB 

5.2.1 Lastnosti informacijskega sistema 

5.2.1.1 Uporabniški vmesnik je v slovenskem jeziku 

 

Slika 32: Deleţ uporabniških vmesnikov v slovenskem jeziku, n=10 

 

Vsi ponudniki, razen DC CONSULTING (20 20), ponujajo uporabniški vmesnik v 

slovenskem jeziku. To je dejavnik, ki je za preučevano podjetje pomemben, zato je to ovira 

pri odločitvi za IS 20 20. 
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5.2.1.2 Odzivni čas ponudnika v primeru potrebe po servisu ali vzdrţevanju  

 

Slika 33: Ponudniki glede na servis in vzdrţevanje, n=10 

 

Vsi ponudniki, ki so oddali popolne ponudbe, ponujajo servis in vzdrţevanje. COMTRON, 

MC, MIT, GOINFO, DC CONSULTING in OPAL za odziv potrebujejo nekaj ur, pri 

ostalih ponudnikih pa je odziv odvisen od pogodbe, ki jo imajo sklenjeno z naročnikom. 

Vsi ponudniki, pri katerih je odziv odvisen od pogodbe, so nam zagotovili, da lahko 

posredujejo še isti dan. Nihče od ponudnikov za odziv ne potrebuje več kot nekaj ur, iz 

česar lahko sklepam, da so pri tej točki vsi ponudniki ustrezni.  

 

5.2.1.3 Uporabnik potrebuje posebno računalniško znanje 

 

Slika 34: Potrebno znanje, ki ga mora imeti uporabnik informacijskega sistema, n=10 
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9 od 10 ponudnikov zagotavlja, da za posluţevanje delavec ne potrebuje specifičnega 

računalniškega znanja. Ponudnik PRO-BIT (PRO.3) pa pravi, za mora uporabnik za 

posluţevanje njihovega informacijskega sistema imeti posebno računalniško znanje. 

5.2.1.4 IS je primeren za manjša lesna podjetja 

 

Slika 35: Deleţa ponudnikov glede na primernost uporabe IS za manjša lesna podjetja, n=10 

 

Eden od ponudnikov je napisal, da njihov informacijski sistem ni primeren za manjša lesna 

podjetja. Gre za informacijski sistem TRON INTER CENTER podjetja COMTRON. Vsi 

ostali ponudniki trdijo, da je njihova informacijska rešitev primerna za tovrstna podjetja.  

 

5.2.1.5 Informacijski sistem glede na spremljanje in planiranje  proizvodnje 

  

Slika 36: Informacijski sistem glede na omogočanje planiranja in spremljanja proizvodnje, n=10 
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Iz slike 38 je razvidno, da 8 ponudnikov ponuja popolno ali vsaj dobro spremljanje in 

planiranje, kar je dobro glede na zahteve potencialnega uporabnika. Dva informacijska 

sistema (TRON INTER CENTER in MECEN) omogočata le osnovno planiranje in 

spremljanje proizvodnje in glede na to, da je to pomemben dejavnik pri izbiri, je to ovira za 

izbor teh dveh IS. 

 

5.2.1.6 Sistem glede na moţnost spletnega najema 

 

Slika 37: Informacijski sistemi glede na moţnost spletnega najema, n=10 

 

4 podjetja polega nakupa ponujajo tudi moţnost spletnega najema (slika 39). Ta 4 podjetja 

imajo rahlo prednost, ker preučevano podjetje daje prednost spletnemu najemu, vendar 

nikakor to ni eden ključnih dejavnikov. 
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5.2.1.7 Pokrivanje posameznih informacijskih potreb s strani ponudnikov 

Preglednica 13: Informacijski sistemi glede na pokrivanje informacijskih potreb 

 

 

Preglednica 13 in slika 40 nam prikazujeta, s kakšno oceno so ponudniki ocenili pokrivanje 

posameznih informacijskih potreb s svojimi informacijskimi sistemi. Ta ocena ne bo imela 

velike teţe pri končnem izboru, saj je nemogoče preveriti dejansko pokrivanje 

informacijskih potreb pred postopkom uvedbe. 

INFORMACIJSKA 

POTREBA 

TRON 

IC MECEN ORK. 

PIS 

PAN. 

GOS. 

2000 SOAP OPPIS PRO.3 

PERF.BI 

LARGO 20 20 

Stanje zalog 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

Sled. materialov 4 3 4 4 4 2 4 4 4 4 

Dobavitelji 3 3 4 4 3 3 4 4 4 4 

Promet  4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

Prodajna dok. 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 

Kalk.in pokalkul. 2 3 4 4 3 2 4 4 4 3 

Tehn.- tehnološka dok. 1 3 4 4 3 1 4 3 4 3 

Plan. in term. 

proizvodnje 1 1 4 4 4 1 4 3 4 3 

Analiza dela  1 2 4 4 4 4 4 4 4 3 

E-bančništvo 4 4 4 4 4 4 4 3 4 1 

Stanje računov  4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 

Stanje fin. kazalnikov  4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 

Zaposleni 3 2 4 4 3 3 4 4 4 1 
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Slika 38:  Informacijski sistemi glede na oceno pokrivanja posameznih informacijskih potreb, n=10 
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Slika 39:  Informacijski sistemi glede na povprečno oceno pokrivanja posameznih informacijskih potreb, 

n=10 

 

Slika 41 prikazuje, koliko v povprečju ponudniki pokrivajo informacijske potrebe (ocena 

ponudnikov), ki so pomembne za konkretno podjetje. Vidimo, da nekateri informacijski 

sistemi (PERTECH.BILARGO, OPPIS, PIS PANTHEON SE in ORKESTER) popolnoma 

pokrivajo vse informacijske potrebe. Najslabšo povprečno oceno ima informacijski sistem 

20 20, nato TRON INTER CENTER, za njim SOAP in MECEN. Te ocene ne bodo imele 

veliko teţe pri končnem izboru, saj so se ponudniki ocenjevali sami. 
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5.2.1.8 Cena nakupa ali najema 

Preglednica 14: Cena nakupa ali najema za potrebe preučevanega podjetja 

  

cena nakupa/za potrebe 

podjetja 

cena najema na mesec/potrebe 

podjetja 

TRON INTER 

CENTER ni podatka ni podatka 

MECEN ni podatka ni podatka 

ORKESTER nad 20.000 € ni podatka 

PIS PANTHEON SE pod 10.000 € okrog 300 €/mesec 

GOSOFT 2000 od 10.000 € - 14.999 € ni podatka 

SOAP ni podatka ni podatka 

OPPIS pod 10.000 € okrog 150 €/mesec 

PRO.3 od 10.000 € - 14.999 € ni podatka 

PERTECH.LARGO od 10.000 € - 14.999 € ni podatka 

20 20 nad 20.000 € ni podatka 

 

Iz preglednice 14 lahko razberemo, da štirje ponudniki na podlagi našega povpraševanja 

niso mogli podati okvirne cene. Kot razlog so navedli, da imajo premalo informacij 

oziroma je projekt preveč kompleksen, da bi njegovo ceno lahko določili pred ogledom 

dejanskega stanja v podjetju. Dobili smo okvirne cene sedmih ponudnikov, od katerih sta 

dva tudi podala ceno spletnega najema. Med najcenejšimi ponudniki (pod 10.000 €) sta 

DATALAB z informacijskim sistemom PIS PANTHEON SE in OPAL z informacijskim 

sistemom OPPIS. Med najdraţjimi (nad 20.000 €) sta MIT z ORKESTROM in DC 

CONSULTING z 20 20.  V razredu med 10.000 € in 15.000 € pa so ponudniki GOINFO 

(GOSOFT 2000), PRO-BIT (PRO.3) in PERFTECH (PERFTCH.BILARGO). 

 

5.2.1.9 Ocena na podlagi referenc ponudnikov 

 

Po pregledu prilog in spletnih strani, kjer smo našli celotne sezname referenc, smo 

subjektivno ocenili podjetja z oceno od 1 do 4. Pri ocenjevanju smo upoštevali tudi, ali 

imajo ponudniki reference iz lesarske stroke, čemur smo dali veliko teţo. 

 

Ocene: 

1 – skop seznam referenc brez reference v lesarski stroki 

2 – relativno majhen seznam referenc z malo aplikacijami v lesarski stroki ali obširen 

seznam referenc brez implementacije v lesarstvu 

3 – obširen seznam referenc z nekaj aplikacijami v lesarski stroki ali veliko referenc iz 

lesarstva, vendar malo na drugih področjih   

4 – bogat seznam referenc z veliko aplikacijami v lesarski stroki 
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Slika 40: Subjektivna ocena vrednosti referenčnih list posameznih ponudnikov, n=10 

 

Iz slike 42 je razvidno, da so imajo nekateri ponudniki bogate referenčne liste. To so 

ponudniki z oceno 4: MIT, DATALAB, GOINFO in PERFTECH. Vsi ti imajo po več 

uspešnih aplikacij v lesarski stroki in v majhnih podjetjih. FMC nima nobene 

implementacije v lesarstvu. Ponudniki COMTRON, MC in PRO-BIT ima dovolj 

implementacij, vendar zelo malo ali nič v lesarstvu. OPAL ima bogat seznam referenc in 

nekaj referenc iz lesarstva. DC CONSULTING ima relativno veliko referenc v lesarstvu, 

vendar je njihov seznam relativno majhen. Te ocene so podlaga za odločanje pri izbiri 

ponudnika. 
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5.3 IZBOR NAJPRIMERNEJŠEGA PONUDNIKA ZA PREUČEVANO PODJETJE 

5.3.1 Ožji izbor ponudnikov 

Izločili smo informacijske sisteme TRON INTER CENTER (COMTRON), MECEN 

(MC), SOAP (FMC), PRO.3 (PRO-BIT)  in 20 20 (DC CONSULTING), in sicer zaradi: 

 

- TRON INTER CENTER: sistem ni primeren za manjša lesna podjetja, podpira le 

osnovno planiranje in spremljanje proizvodnje, ima nizko povprečno oceno 

pokrivanja informacijskih potreb in nizko subjektivno oceno vrednosti referenčne 

liste. 

 

- MECEN: omogoča le osnovno planiranje in spremljanje proizvodnje, ima relativno 

nizko povprečno oceno pokrivanja informacijskih potreb in nizko subjektivno 

oceno vrednosti referenčne liste ter ne omogoča spletnega najema, vendar to ni bil 

ključni dejavnik za izključitev. 

 

- SOAP: ima relativno nizko povprečno oceno pokrivanja informacijskih potreb in 

zelo nizko subjektivno oceno vrednosti referenčne liste ponudnika. 

 

- PRO.3: uporabnik potrebuje posebno računalniško znanje, sistem ima relativno 

nizko subjektivno oceno referenčne liste. 

 

- 20 20: uporabniški vmesnik ni v slovenskem jeziku, sistem ima najniţjo povprečno 

vrednost pokrivanje informacijskih potreb, ponudnik je najdraţji. 

 

Odločili smo se, da bomo 5 ponudnikov obravnavali v oţjem izboru. Kriterija za izbiro teh 

petih ponudnikov sta bila:  

-  lastnosti informacijskega sistema, ki so pomembne za preučevano podjetje (poglavje 4.2) 

-  ključni dejavniki uspeha, ki so opisani v poglavju 2.5. 

 

V oţji izbor so se uvrstili naslednji informacijski sistemi: 

 

- ORKESTER (MIT) 

- PIS PANTHEON SE (DATALAB) 

- GOSOFT 2000 (GOINFO) 

- OPPIS (OPAL) 

- PERFTECH.BILARGO (PERFTECH) 
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Izbor najprimernejšega med njimi je potekal z metodo večkriterijskega odločanja in 

programom DEXI. Na sliki 47 je prikazan odločitveni model, po katerem smo izbrali 

najprimernejšega ponudnika. 

 

 

Slika 41: Model večkriterijskega odločanja za izbiro informacijskega sistema 

 

5.3.2 Kriteriji za izbiro najprimernejšega informacijskega sistema s programom 

DEXI 

5.3.2.1 Izbira glede na kriterij lastnosti IS 

Kriterij lastnosti informacijskih sistemov ima 6 podkriterijev, ki imajo naslednje uteţi: 

- uporabniški vmesnik je v slovenskem jeziku – 40 %; 

- spremljanje in planiranje proizvodnje – 20 %; 

- odzivnost v primeru potrebe po servisu ali vzdrţevanju – 15 %; 

- primernost za manjša lesna podjetja po mnenju ponudnika – 10 %; 

- znanje, ki ga potrebuje uporabnik – 5 %; 

- omogočanje spletnega najema – 10 %. 

 



67 
Kurnik P. Izbira informacijskega sistema za manjše lesno podjetje.                                                                

   Dipl. delo. Ljubljana,  Univ. v Ljubljani,  Biotehniška fakulteta,  Odd. za lesarstvo, 2010 

 

Kriterije smo določili na podlagi lastnosti, ki naj bi jih imel dober informacijski sistem po 

mnenju preučevanega podjetja. Uteţi smo določili skupaj z zaposlenimi v preučevanem 

podjetju.  

 

 

Slika 42: Graf, ki prikazuje izbor informacijskega sistema, če gledamo kriterij lastnosti informacijskih 

sistemov 

 

Iz slike 43 lahko razberemo, da je program za zelo ustreznega predlagal informacijski 

sistem PIS PANTHEON SE, ponudnika DATALAB. Vsi ostali so manj ustrezni. Razlog je 

v tem, da drugi ponudniki ne ponujajo spletnega najema. 
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5.3.2.2 Izbira glede na kriterij pokrivanje informacijskih potreb 

Kriterij pokrivanje informacijskih potreb ima 13 podkriterijev, ki so razdeljeni v 4 skupine. 

Skupine imajo naslednje uteţi: 

- prva skupina zelo pomembnih informacijskih potreb – 35 %; 

- druga skupina zelo pomembnih informacijskih potreb – 35 %; 

- skupina pomembnih informacijskih potreb – 25 %; 

- skupina manj pomembnih informacijskih potreb – 5 %. 

 

Uteţi za skupine smo dodelili na podlagi ocen, s katerimi je preučevano podjetje ocenilo 

posamezne informacijske potrebe. 

 

Znotraj skupin so bile uteţi porazdeljene enakomerno, saj so v prvih dveh skupinah 

informacijske potrebe, ki jih je preučevano podjetje ocenilo z oceno 4, v skupini 

pomembnih informacijskih potreb so informacijske potrebe, ki jih je podjetje ocenilo z 

oceno 3. V zadnji skupini so informacijske potrebe, ki jih je preučevano podjetje ocenilo z 

oceno 2 (preglednica 9). 

 

 

Slika 43: Graf, ki prikazuje izbor informacijskega sistema, če gledamo kriterij pokrivanje informacijskih 

potreb 

 

Iz slike 44 lahko sklepamo, da trije informacijski sistemi omogočajo popolno pokrivanje 

informacijskih potreb. Dva IS informacijske potrebe pokrivata dobro. Pri tem je treba 

opozoriti na dejstvo, da so se ponudniki ocenjevali sami. Zaradi tega ocene med seboj niso 
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direktno primerljive. Teorija pravi, da lahko dejansko pokrivanje informacijski potreb 

ocenimo šele med potekom projekta. Zaradi teh dejstev ta kriterij ni imel velike teţe pri 

končnem izboru (uteţ 0,1). 

 

5.3.2.3 Izbira glede na kriterij vrednost referenčne liste 

 

Kriterij vrednost referenčne liste nima podkriterijev, vendar je pomemben kriterij pri 

končni izbiri informacijskega sistema (uteţ 0,3). 

 

 

Slika 44: Graf, ki prikazuje izbor informacijskega sistema, če gledamo kriterij subjektivna vrednost 

referenčne liste 

 

Iz slike 45 vidimo, da imajo vsi IS oziroma njihovi ponudniki oceno 4, le OPPIS (OPAL) 

ima oceno 3. 
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5.3.2.4 Izbira glede na kriterij cena informacijskega sistema 

 

Kriterij cena nima podkriterijev, vendar je pomemben pri končnem izboru (uteţ 0,1). 

 

 

Slika 45: Graf, ki prikazuje izbor informacijskega sistema, če gledamo kriterij cena 

 

Pri tem kriteriju odpade IS ORKESTER (MIT), ker cena presega 20.000 €. Najugodnejša 

sta informacijska sistema OPPIS in PIS PANTHEON SE. Ustrezna sta tudi IS 

PERFTECH.BILARGO in GOSOFT 2000, katerih cena je od 10.000 € – 14.999 €.  
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5.3.3 Izbira informacijskega sistema s programom DEXI na podlagi kriterijev 

Izbor je potekal na podlagi štirih kriterijev, ki so imeli naslednje uteţi:  

- lastnosti informacijskih sistemov - 30 %, 

- pokrivanje informacijskih potreb - 10 %, 

- subjektivna ocena vrednosti referenčne liste - 30 %, 

- okvirna cena informacijskega sistema – 30 %. 

 

 

Slika 46: Graf, ki prikazuje izbor informacijskega sistema na podlagi vseh kriterijev 

 

Iz slike 48 lahko sklepamo, da je po naštetih kriterijih najprimernejši oziroma ustrezen 

informacijski sistem za prezčevano podjetje PIS PANTHEON SE, ki ga ponuja podjetje 

DATALAB. Informacijski sistem v vseh podkriterijih ustreza preučevanemu podjetju. 

Manj ustrezni za konkretno podjetje so informacijski sistemi PERFTECH.BILARGO, 

OPPIS in GOSOFT 2000. Manj ustrezna so predvsem zaradi tega, ker ne omogočajo 

spletnega najema. Informacijski sistem ORKESTER je neustrezen. Razlog je v ceni. 
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5.4 KAJ – ČE ANALIZA 

 

Slika 47: Vrednotenje informacijskih sistemov s programom DEXI 

 

Iz slike 49 lahko razberemo, da informacijski sistemi odstopajo od ţelja podjetja le na 

področju moţnosti najema informacijskega sistema preko spleta in na področju cen. Rdeča 

barva pomeni neustreznost za preučevano podjetje, črna ustreznost, zelena pa popolno 

ustreznost. 

 

5.4.1 Informacijski sistem PIS PANTHEON SE (DATALAB) 

Informacijski sistem je ustrezen za preučevano podjetje. Zahteve konkretnega podjetja 

izpolnjuje na vseh področjih, ki so pomembna za podjetje. Gre za različico SE, ki je 

cenovno ugodna in je namenjena manjšim podjetjem. Del, ki se tiče proizvodnje, 

informacijski sistem zadovoljivo pokriva, če pa bi ţeleli popolno pokrivanje informacijskih 

potreb na področju proizvodnje, bi morali vzeti različico MF. 

 

5.4.2 Informacijski sistem OPPIS (OPAL) 

Informacijski sistem OPPIS  je manj ustrezen, ker ne ponuja spletnega najema. Če bi se 

podjetje odločilo za nakup in ne najem, bi bil med najprimernejšimi izbirami, ker je 

najcenejši in zelo ustrezen na področjih pokrivanje informacijskih potreb in lastnosti IS. 

Na področju vrednost referenčne liste je ustrezen, kar je dovolj dobro za konkretno 

podjetje. 
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5.4.3 Informacijski sistem ORKESTER (MIT) 

Informacijski sistem ORKESTER je neustrezen, ker ne omogoča spletnega najema in je 

predrag. Če bi se podjetje odločilo na nakup in ne najem in bi se s ponudnikom tega 

informacijskega tega informacijskega sistema uspeli dogovoriti za niţjo ceno, bi bil 

informacijski sistem popolnoma ustrezen. Cene, ki so jih podali ponudniki, sicer niso 

končne cene in se lahko spremenijo, tako da na podlagi teh cen ne morem popolnoma 

izključiti nobenega informacijskega sistema. 

 

5.4.4 Informacijski sistem PERFTECH.BILARGO (PERFTECH) 

Informacijski sistem PERFTECH.BILARGO je manj ustrezen, ker ne omogoča spletnega 

najema in je draţji od najcenejših dveh. Če bi se podjetje odločilo na nakup in ne najem in 

bi se s ponudnikom tega informacijskega tega informacijskega sistema uspeli dogovoriti za 

primerno ceno, bi bil informacijski sistem popolnoma ustrezen. Cena je le okvirna in se 

lahko spremeni. 

 

5.4.5 Informacijski sistem GOSOFT 2000 (GOINFO) 

Informacijski sistem GOSOFT 2000 je manj ustrezen, ker ne omogoča spletnega najema. 

Pokrivanje nekaterih informacijskih potreb, ki jih podjetje ţeli podpreti je dobro in ne 

popolno, vendar je to za podjetje popolnoma sprejemljivo. Poleg tega moramo upoštevati 

dejstvo, da so se podjetja ocenjevala sama in da realne ocene pokrivanja informacijskih 

potreb ne moremo podati pred začetkom uvedbe IS. Cena je višja kot cena najcenejšega 

ponudnika. Če bi se podjetje odločilo za nakup in ne najem in bi se uspeli dogovoriti za 

primerno ceno, bi bil informacijski sistem popolnoma ustrezen. 

 

5.4.6 Informacijski sistem 20 20 (DC CONSULTING) 

Informacijski sistem 20 20 ni prišel v oţji izbor, ker je njegova cena znatno višja od ostalih 

ponudnikov (cena je 39 000 €). Poleg tega ponudnik ocenjuje, da ne morejo zadovoljiti 

vseh informacijskih potreb preučevanega podjetja. Če bi se podjetje odločilo, da bi ostale 

informacijske potrebe pokrivalo z drugimi programi in bi se uspeli dogovoriti za ustrezno 

ceno, bi bil 20 20 lahko ustrezen za konkretno podjetje. Na področju priprave proizvodnje 

bi verjetno najbolje zadovoljeval informacijske potrebe konkretnega podjetja, saj je rešitev 

specializirana za podjetja, ki proizvajajo pohištvo. 
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6 RAZPRAVA IN SKLEPI 

Na anketo, ki smo jo izvedli v manjših lesnih podjetjih, je bil odziv slab. Deleţ pravilno 

izpolnjenih anketnih vprašalnikov je bil 17 % od vseh poslanih. 

 

Ugotovili smo, da je predvsem pri manjših podjetnikih v lesarstvu prisotno nezaupanje v 

informacijsko tehnologijo in računalniško podporo na splošno. Velika večina podjetij (85 

%), ki so bila zajeta v raziskavo, uporablja manj kot en računalnik na zaposlenega. Pri 

ostalih 15 % gre večinoma za samozaposljiva podjetja. 72 % vseh anketiranih podjetij  tudi 

ne razmišlja o uvedbi informacijskih sistemov. Mislimo, da velik odpor izhaja iz 

nepoznavanja področja. Podjetniki ne poznajo prednosti, ki jih prinaša informacijska 

podpora poslovanju. Eden od uporabnikov informacijskega sistema PANTHEON je 

napisal, da niso zadovoljni z njim, ker imajo premalo znanja o njem. Zavedati se moramo, 

da je uvedba informacijskega sistema bistveno bolj zahtevna kot zagotoviti sredstva zanj. 

Le v podjetjih, kjer ima uvedba popolno podporo managementa v vsakem trenutku in je le-

ta sprejeta s strani vseh zaposlenih, je uvedba lahko uspešna. Zato ni presenetljivo, da so 

podjetja, ki so odgovarjala na odprti tip vprašanja, večinoma pisala, da si ţelijo 

informacijski sistem, ki je enostaven. Izobrazbena struktura delovne sile je v lesnih 

podjetjih je v prid manj kvalificiranim delavcem. Prva lastnost, ki je pomembna, je 

zagotovo uporabniški vmesnik v slovenskem jeziku.  

 

Zanimivo bi bilo raziskati starostno strukturo anketiranih, ker menimo, da računalnike 

zavračajo predvsem starejši podjetniki. Raziskali smo povezavo med velikostjo podjetij in 

uporabo informacijskih sistemov. Ugotovili smo, da podjetja z več kot 11 zaposlenimi 

večinoma uporabljajo informacijske sisteme, medtem ko jih mikro podjetja le redko 

uporabljajo. To smo pričakovali, saj v splošnem obstaja mišljenje, da so tovrstne rešitve 

primerne le za večja podjetja, oziroma da jih le večja podjetja potrebujejo.  

 

Vsi, ki so napisali, da pri svojem poslovanju uporabljajo računalnike, imajo tudi dostop do 

spleta. Takih podjetij je bilo 96 %. Pojavlja pa se nam dvom, ali imajo ta podjetja dovolj 

zmogljive internetne povezave, da bi lahko informacijski sistem najela preko spleta.  

 

Največ podjetij računalnike uporablja za finančne aktivnosti preko spleta, računovodske 

aktivnosti, prodajne aktivnosti itd.  

 

Na splošno pa se podjetnikom ponujene informacijske potrebe zdijo pomembne. Opazili 

smo trend, ki kaţe na to, da se podjetja zavedajo, da je za uspeh v sodobnem poslovnem 

svetu pozornost treba namenjati popolnoma drugim segmentom poslovanja kot v 

preteklosti. Tako so podjetja kot najpomembnejše informacijske potrebe označili področje 

financ, trţenja in računovodstva. Informacijske potrebe kot so analiza dela, sledljivost 

vgrajenih materialov in podobno, so pristale na repu po pomembnosti.  
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Menimo, da bo za spremembo razmišljanja v  manjših podjetjih potrebno še nekaj časa. 

Razlog za odpor proti tovrstnim investicijam je verjetno treba iskati tudi v stanju lesne 

industrije. Produkti teh podjetij dosegajo relativno nizko dodano vrednost, tako je sredstev 

pogosto le za najnujnejše investicije. 

 

Preučevano podjetje in ostala podjetja, ki so bila zajeta v raziskavo, so si podobna v 

naslednjih točkah: 

- velikost podjetja (od 6 – 10 zaposlenih), 

- oblika gospodarske druţbe (37 % podjetij je d.o.o., enako kot preučevano podjetje), 

- uporaba računalnikov pri poslovanju (96 % vseh podjetij uporablja računalnike pri 

poslovanju, enako preučevano podjetje), 

- število računalnikov (drugi najpogostejši razred (25 %) pri vseh podjetjih je od 0.41 

– 0.60 računalnika / zaposlenega, preučevano podjetje ima 0.56 računalnika / 

zaposlenega, 

- dostop do spleta (vsa podjetja, ki uporabljajo računalnike imajo dostop do spleta, 

enako preučevano podjetje), 

- trend podprtosti posameznih aktivnosti z računalniškimi programi (opaziti je 

podoben trend pri vseh podjetjih pri vseh podjetjih in preučevanem podjetju; 

preučevano podjetje sicer malenkost prehiteva ostala podjetja – slika 32), 

- uporaba informacijskega sistema (70 % podjetij ne uporablja informacijskega 

sistema, enako preučevano podjetje), 

- pomembnost informacijskih potreb (zaznati je podoben trend pomembnosti 

posameznih informacijskih potreb), 

- ţelene lastnosti informacijske sistema (ostala podjetja in preučevano podjetje se 

strinjajo, da mora IS biti enostaven za uporabo, uporaben, enostaven za 

vzdrţevanje, cenovno sprejemljiv, prilagodljiv …). 

 

Glede na te rezultate, ki kaţejo na razmeroma podobne zahteve glede IS-a tako pri 

preučevanem kot pri ostalih v raziskavo vključenih podjetij, lahko sklepamo, da bo izbran 

ponudnik IS-a zanimiv tako za preučevano podjetje, kot tudi druga, manjša lesna podjetja. 

Enako velja tudi uporabnost predlaganega odločitvenega modela. 

 

Izbira informacijskega sistema je potekala na podlagi večkriterijskega odločitvenega 

modela. S tem smo dokazali tezo, da obstaja nekaj ponudnikov integralnih informacijskih 

sistemov, ki lahko zadovoljijo informacijske potrebe preučevanega podjetja oziroma so 

primerni zanj. Na podlagi rezultatov lahko sklepam, da je vseh pet ponudnikov, ki je prišlo 

v oţji izbor pogojno ustreznih, saj izpolnjujejo vse zahteve, ki jih ima preučevano podjetje.  

 

Poleg petih ponudnikov (MIT, DATALAB, PERFTECH, OPAL in GOINFO) iz oţjega 

izbora, bi bil lahko ustrezen tudi DC CONSULTING z informacijskim sistemom 20 20, ki 

je specializirana rešitev na področju proizvodnje pohištva.  
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Teorija pravi, da je informacijski sistem ustrezen, če pokriva vsaj 80 % potreb. V praksi 

najboljše rešitve pokrivajo do 70 % potreb, ostalih 30 % potreb pa se pokrije z drugimi 

specializiranimi programi. Naš izbor je le osnova za ugotavljanje dejanskega pokrivanja 

informacijskih potreb konkretnega podjetja. Dejstvo je, da vsi informacijski sistemi, ki so 

prišli v oţji izbor pokrivajo informacijske potrebe, ki jih ţeli preučevano podjetje pokriti. 

Na podlagi vprašalnika za povpraševanje spletnih strani in pogovorov s ponudniki smo 

dobili dovolj informacij, da lahko rečemo, da bi ponudniki lahko zadovoljili informacijske 

potrebe konkretnega podjetja. 

 

Največ teţav je ponudnikom predstavljala določitev okvirne cene projekta, saj jo nekateri 

zelo teţko ocenijo brez ogleda dejanskega stanja v podjetju. Pri tem kriteriju smo zato 

naredili dovolj široke razrede, v katere so se ponudniki lahko uvrstili. Teorija pravi, da je 

strošek nakupa običajno manjši del stroškov uvedbe informacijskega sistema. Na podlagi 

te trditve je pomemben kriterij vrednost referenčne liste ponudnika. Pri ponudniku, ki ima 

za seboj več uspešnih projektov, po moţnosti iz lesarske stroke, bodo zagotovo stroški 

uvedbe manjši, verjetnost, da se projekt uspešno konča, pa večja.   

 

∙ SKLEPI: 

- v manjših lesnih podjetjih prevladuje mnenje, da informacijskega sistema ne 

potrebujejo; 

- 20 % anketiranih podjetij uporablja informacijski sistem; 

- anketirana podjetja z več kot 11 zaposlenimi večinoma ţe uporabljajo informacijske 

sisteme, medtem ko mikro podjetja o tem niti ne razmišljajo; 

- 73 % podjetij, ki uporabljajo informacijski sistem, je zadovoljnih z njim, nobeno ni 

opustilo njegove uporabe; 

- zahtevane informacijske potrebe in ţeljene lastnosti informacijskih sistemov so 

podobne pri preučevanem podjetju in vseh podjetjih, ki so bila zajeta v raziskavo – 

izbor informacijskih sistemov je uporaben za širšo skupino manjših podjetij, ki se 

ukvarjajo z lesarstvom;  

- najbolj primeren informacijski sistem za preučevano podjetje je PIS PANTHEON 

SE, ki ga ponuja podjetje DATALAB; 

- vseh pet informacijskih sistemov, ki so prišli v oţji izbor, je primernih za 

preučevano manjše lesno podjetje, v kolikor bi se to odločilo za nakup in ne najem; 

- cena, ki so jo podali ponudniki, je le okvirna, zato na podlagi cene ne moremo 

popolnoma izključiti nobenega informacijskega sistema; 

- pogojno bi lahko bil ustrezen tudi informacijski sistem 20 20, ki ga ponuja podjetje 

DC CONSULTING; 

- dejansko kvaliteto pokrivanja informacijskih potreb bi lahko določili šele med 

potekom projekta; 

- preučevanemu podjetju predlagamo, da stopi v stik z vsemi šestimi ponudniki 

informacijskih sistemov, ki so bili označeni z ustrezni oziroma pogojno ustrezni, 

pri čemer naj upošteva rezultate moje raziskave. 
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7 POVZETEK 

Problem majhnih lesnih podjetij je, da ne poznajo svojih informacijskih potreb, prav tako 

ne poznajo informacijskih rešitev in njihovih ponudnikov. Prisotno je nezaupanje v 

računalniško podporo poslovanju in nepoznavanje celotnega področja. Ker podjetja nimajo 

celovitega pregleda nad informacijskimi rešitvami, se pogosto odločijo za manj optimalno 

rešitev. Slab informacijski sistem ne povrne investicije, lahko je celo ovira pri poslovanju.  

 

Podobno kot veliko drugih, majhnih lesnih podjetij, ki ne uporabljajo nobenega 

informacijskega sistema, je tudi v proučevanem manjšem lesnem podjetju poslovanje 

precej neučinkovito. Pri poslovanju nastajajo problemi kot so: zamujanje rokov, premajhen 

nadzor nad materialom, prevelika poraba časa in materiala, premajhen nadzor nad 

delovnimi nalogami in operacijami ipd. Pogosto prihaja tudi do problema, da informacij 

sploh ni oz. le-te ne odraţajo realnega stanja (niso aţurne). Posledica tega so (večji) stroški 

in slabša učinkovitost ter uspešnost poslovanja. 

 

Podjetja, ki so bila zajeta v raziskavo, dajejo prednost informacijskim potrebam na 

področju financ, računovodstva in trţenja. To je logična posledica zahtev, ki jih postavlja 

situacija, v katero so podjetja postavljena na trgu. Informacijske potrebe, ki so vezane na 

proizvodnjo (analiza dela, sledljivost vgrajenih materialov …), se zdijo podjetjem manj 

pomembne, a ne nepomembne. 

 

20 % podjetij, ki so bila zajeta v raziskavo, uporablja integralni informacijski sistem. 

Podjetja z več kot 11 zaposlenimi večinoma ţe uporabljajo informacijske sisteme, medtem 

ko podjetja z manj kot 11 zaposlenimi o tem niti ne razmišljajo. 

 

73 % podjetij, ki uporablja informacijski sistem, je z njim zadovoljnih. Nobeno ni opustilo 

njegove uporabe. 

 

Ugotovili smo, da se informacijske potrebe preučevanega podjetja in ostalih podjetij, ki so 

bila zajeta v raziskavo, ujemajo. To pomeni, da je predlagani odločitveni model uporaben 

tako za preučevano podjetje, kot za druga manjša lesna podjetja. 

 

Na trgu obstaja nekaj ponudnikov integralnih informacijskih sistemov (MIT, DATALAB, 

PERFTECH, OPAL in GOINFO), ki so primerna za manjša lesna podjetja. Vseh pet 

ponudnikov je primernih za preučevano manjše lesno podjetje, če bi se podjetje odločilo za 

nakup in ne najem, pri čemer en ponudnik omogoča oboje (DATALAB). Pogojno je 

ustrezen tudi informacijski sistem 20 20. 

 

Ponudniki so na podlagi podanih informacij teţko določili ceno, tako da se le-ta lahko 

spremeni. 
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Naš predlog je, da se konkretno podjetje obrne na vseh 6 ponudnikov informacijskih 

sistemov, ki so bili zajeti v KAJ – ČE analizo, pri čemer naj upošteva rezultate te 

raziskave.  
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PRILOGE 

PRILOGA A 

 

Anketa o uporabi računalnikov in informacijskih sistemov 
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PRILOGA B 

 

Vprašalnik za ponudnike informacijskih sistemov 

 

 


