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V biVsebina

1. pogled na vlogo informatike v podjetju: stereotipi, resnice in neresnicep g g p j j p ,

2. vzvodi informatike za rast in razvoj organizacije

3. primer dobre praksep p



Vl  i f tik  t ti i  i  i  iVloga informatike: stereotipi, resnice in neresnice

IT je že naredil preboj: razmišlja poslovnoIT je že naredil preboj: razmišlja poslovno.

Informatika dodaja 
l d tposlovno vrednost.

Informatike drugeInformatike druge 
vodstvene strukture 
‘ne razumejo’.

IT največkrat razumemo le kot strošek podjetja.

ALI INFORMATIKI RAZUMEMO SVOJO VLOGO V PODJETJU?



V di i f tik   t i  j i ijVzvodi informatike za rast in razvoj organizacije

1. usmerjena uporaba informacijske tehnologijej p j g j

2. management poslovnih procesov

3. vključevanje in razvoj zaposlenihj j j p



P i d j  b  i f ij k  t h l ijPrvi vzvod: usmerjena uporaba informacijske tehnologije

 Povezovanje ciljev informatike s cilji podjetja.Povezovanje ciljev informatike s cilji podjetja.

 Prehod informatike od tehnologije k poslovanju.

 Preoblikovanje informatike v vir ustvarjanja konkurenčne prednosti.

 Usmerjanje informatike v razvijanje novih poslovnih modelov Usmerjanje informatike v razvijanje novih poslovnih modelov.

 Gradnja korporativnih načel poenotene in standardizirane odličnosti 

delovanja informatike.



D i d t l ih Drugi vzvod: management poslovnih procesov

= Razširjeni pogled na prenovo poslovanja= Razširjeni pogled na prenovo poslovanja.

= Razumevanje celotnega poslovnega okolja.

= Celovito obvladovanje poslovnih procesov= Celovito obvladovanje poslovnih procesov. 
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planiranje in priprava akcija in reakcija vzdrževanje

Vir: Greg Bounds, IFRA Special Report 4 (2007).



T tji d klj č j  i  j l ihTretji vzvod: vključevanje in razvoj zaposlenih

 lj j j
razvoj interne baze znanj

 upravljanje znanja…

 učeče se podjetje…

 t li i j i f ij ( dj k i k d l )

• poslovna

• managerska

znanja za jutri

 portali za izmenjavo informacij (orodja za skupinsko delo)

 uporabna dokumentirana znanja
 zapisi delovanja poslovnih procesov

managerska

• tehnološka

• komunikacijske sposobnostizapisi delovanja poslovnih procesov
 zapisi uporabe informacijskega sistema
 sistemska izobraževanja pred nastopom dela
 sistemska izobraževanja ob zamenjavi delovnega mesta vertikalna in horizontalna

komunikacijske sposobnosti

 sistemska izobraževanja ob zamenjavi delovnega mesta
 preverjanja znanja pred začetkom uporabe sistemov

NOTRANJE OKOLJE ZUNANJE 
OKOLJE

vertikalna in horizontalna 
komunikacija

informatika

uprava

poslovni procesi kupci
…

Skrb za zaposlene in njihov razvoj

organizacija

dobavitelji

konkurenca

tehnologijeUSTVARJAMO SISTEM ETIČNEGA 
zaposleniVODENJA?



Primer iz prakse: Skupina TPV

Z l i 1142 (12/2009)

RAZVIJAMO

Zaposleni: 1142 (12/2009)

1186 (12/2007)
916 (12/2006)

PROIZVAJAMO

( )
859 (12/2005)
656 (12/2003)
534 (12/2002)( )
486 (12/2001)

Prihodki (l 2009): 223 mio EURPrihodki (l.2009): 223 mio EUR

Poslanstvo TPV: 

VARNO V SEDEŽU

Učinkovit in cenjen partner v industriji vozil.

Vizija TPV:

TPV trženje in proizvodnja opreme vozil d.d.TPV trženje in proizvodnja opreme vozil d.d.
Kandijska cesta 60, SI-8000 Novo mesto
Telefon: 07 / 39 18 100, Fax: 07 / 39 18 211
E-mail: tpv@tpv.si, Splet: www.tpv.si

Prisotni v vsakem avtomobilu.

Standardi:Standardi: 

• ISO/TS 16949, ISO 14001:2004,       OHSAS 
18001:2007



TPV k i 1  i  2  dTPV kupci 1. in 2. reda



VODILO VARNOSTNEGA PASU L/D

ZAKLEP NASLONA L/D

VODILO VARNOSTNEGA PASU L/D

TRAVERZA L/D
ZAKLEP NASLONA L/D

ČLEN VEZNI SPREDAJ

AKUSTIČNA OJAČITEV 
SOPOTNIKA

NOSILEC FLEKSIBILNE CEVI

PRIDRŽALO SREDINSKO 
L/D

ODBIJAČ SPREDNJI  PEŠEC NAVADNI / Z NOSILCEM HLADILNIKANOSILEC ABS L/D
TEČAJ VRAT, SPODNJI



K j  ž  d liKaj smo že dosegli…

• prenavljamo naše poslovanje na izhodiščih strateškega načrta podjetja

• standardiziramo poslovne procese in informacijski sistemp p j

• prenašamo ‘dobre prakse’ in izmenjujemo izkušnje znotraj Skupine TPV

• strateška vloga informatike

20062003 2004 20092007 20082005 20062003 2004 20092007 20082005



N š  d j tNaša sedanjost

1. Posodobitev osrednje IKT opreme.

2.
Nadgradnja poslovnega sistema na novo 
verzijo.

3. Prenova operativnega procesa planiranja.3.

4. Načrtovanje prihodnosti.



N š  ih d tNaša prihodnost

1.

Konsolidacija elektronskih vsebin. 
POJMI: Celovito obvladovanje dokumentacije, content management, 
PLM, poslovna dokumentacija, tehnična dokumentacija, sistemskaPLM, poslovna dokumentacija, tehnična dokumentacija, sistemska 
dokumentacija, e-arhiv, e-upravljanje dokumentov, portal…

2
Razvoj procesov in organizacije 
b l d j i t SAP MPP?2.

3.

obvladovanja sistema SAP. MPP?
POJMI: poslovni scenariji, uporabniki sistema, 
redna izmenjava informacij, obvladovanje 3. sprememb, matični podatki, navodila za delo, 
izobraževanja, prijava napak, uvedba novih 
vsebin…

...



Z klj č  i lZaključna misel

Spoštovani,

če bodo nas (informatike) jutri povprašali o tem, kaj gradimo,
kaj jim bomo odgovorili?kaj jim bomo odgovorili?

…

Hvala za pozornost.


