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Zakaj modelirati podatke Zakaj modelirati podatke j pj p
visokošolskih organizacij?visokošolskih organizacij?

Potrebujejo veliko raznovrstnih podatkov:Potrebujejo veliko raznovrstnih podatkov:
 za vse dejavnosti,za vse dejavnosti,
 sprotne operativne aktivnosti zaposlenih, sprotne operativne aktivnosti zaposlenih, 

d t lj  i  št d td t lj  i  št d tpredavateljev in študentov,predavateljev in študentov,
 analize kakovosti in obremenjenosti,analize kakovosti in obremenjenosti,

d ljš  bd bjd ljš  bd bj daljše obdobje,daljše obdobje,
 različne ravni podrobnosti, različne ravni podrobnosti, 
 z vgrajenimi poslovnimi pravili (formalnimi  z vgrajenimi poslovnimi pravili (formalnimi   z vgrajenimi poslovnimi pravili (formalnimi, z vgrajenimi poslovnimi pravili (formalnimi, 

poslovnimi, vsebinskimi).poslovnimi, vsebinskimi).

Ključna zahteva Ključna zahteva -- stabilen model podatkov!stabilen model podatkov!
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Zakaj modelirati procese Zakaj modelirati procese j pj p
visokošolskih organizacijvisokošolskih organizacij

 Zaradi učinkovite podpora vsakodnevnim in občasnim Zaradi učinkovite podpora vsakodnevnim in občasnim 
opravilom.opravilom.

 Omogočajo opredelitev “različic” odvijanja določenega Omogočajo opredelitev “različic” odvijanja določenega  Omogočajo opredelitev “različic” odvijanja določenega Omogočajo opredelitev “različic” odvijanja določenega 
procesa.procesa.

 Procesni modeli dopolnjujejo podatkovni model.Procesni modeli dopolnjujejo podatkovni model.j j jj j j
 Podatki oz. poslovna pravila so lahko povezani z različicami Podatki oz. poslovna pravila so lahko povezani z različicami 

procesov.procesov.
 Za določene različice procesov so relevantne le določne Za določene različice procesov so relevantne le določne  Za določene različice procesov so relevantne le določne Za določene različice procesov so relevantne le določne 

kombinacije podatkov (atributov).kombinacije podatkov (atributov).
 Z modelom podatkov podpiramo le del poslovnih pravil Z modelom podatkov podpiramo le del poslovnih pravil 

ostale pa s procesnimi modeli  Običajno gre za kombinacijo!ostale pa s procesnimi modeli  Običajno gre za kombinacijo!ostale pa s procesnimi modeli. Običajno gre za kombinacijo!ostale pa s procesnimi modeli. Običajno gre za kombinacijo!
 Procesni in podatkovni modeli omogočajo učinkovito Procesni in podatkovni modeli omogočajo učinkovito 

uresničevanje predpisov, pravilnikov in ukrepov uresničevanje predpisov, pravilnikov in ukrepov j p p p pj p p p p
managementamanagementa..
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Primer strukture različic procesov Primer strukture različic procesov 
i št d ti št d tvpisa študentovvpisa študentov

cmp Struktura v pisa študentcmp Struktura v pisa študent...

V iVpis          
študentov

Vpis                    v  
1. letnik

Vpis v  2. ali 3. 
letnik

Vpis v  1. letnik   
1. in 2. prijav a

Vpis v  1. letnik   
3. prijava
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Primer različice procesa vpisa študentov Primer različice procesa vpisa študentov 
1 l t ik (1 i 2 ij )1 l t ik (1 i 2 ij )v 1. letnik (1. in 2. prijava)v 1. letnik (1. in 2. prijava)

uc Vpis v  1. letnik (1. in 2. prijav a)

Posreduje

Podatk i o uspešni 
prijav i študentaVpisna služba UL

Posreduje

Prepis podatkov  v  Prijav e 
NOVIS v isokošolski 
i f ij ki i t

Refera t

informacijski sistemIzvede prepis

Izvede povabilo

Študent

Refera t

Pov abilo za v pisIzvedba e-vpisa

Vnos podatkov za e-vpis

e-v pis
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Primer različice procesa vpisa študentov Primer različice procesa vpisa študentov 
1 l t ik (3 ij )1 l t ik (3 ij )v 1. letnik (3. prijava)v 1. letnik (3. prijava)

V i 1 l t ik (3 ij )uc Vpis v  1. letnik (3. prijav a)

e-prijav a študenta - 
NOVIS

Odloč i tvena 
tabela pogojev

NOVIS

Vnos podatkov e-pri jave

Študent

Prev erjanje izpolnjev anja 
pogojev 

Pov abilo za v pis

Preverja

Vnos podatkov za e-vpis

e v pis

j

Izvede povabilo

Refera t

e-v pisIzvede e-vpis
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Primer različice procesa vpisa študentov  Primer različice procesa vpisa študentov  
2 i 3 l t ik2 i 3 l t ik2. in 3. letnik2. in 3. letnik

uc Vpis v  2. ali 3.  letnik

e-prijav a študenta -

Odloč itvena 
tabela pogojev

e-prijav a študenta - 
NOVIS

Vnos podatkov e-prijave

Študent
Prev erjanje pogojev 
napredov anja v  v išj i 

letnik

Vnos podatkov za e-vpis

Preverja

Pov abilo za v pis

Izvede povabilo

Refera t e-v pis

Izvedba e-vpisa
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Primer pogojev za napredovanje Primer pogojev za napredovanje 
št d t išji l t ikšt d t išji l t ikštudentov v višji letnikštudentov v višji letnik

Podatek
Proces

Točke 
predhodne

Točke 1. 
letnik

Točke 2. 
letnikProces predhodne 

izobrazbe
letnik letnik

Vpis v 1. letnik 72 - -

Vpis v 2 letnik 45Vpis v 2. letnik - 45 -

Vpis v 3. letnik - 51 42
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Primer modela podatkov pogojev za vpis Primer modela podatkov pogojev za vpis 
l t ikl t ikv vse letnikev vse letnike

dm Model podatkovp

Študijski program 

l«column»
*PK # Študijskega programa
 Naziv
 Opi s

Datum akreditacije

Letnik

«column»
*PK # Letnika Datum akreditacije

 ...

«PK»
+ PK Št dij ki (ŠP)()

 Naziv 
 ...

«PK»+ PK_Študijski program (ŠP)() «PK»
+ PK_Letnik()Pogoj i v pisa

«column»
*PK # Študijskega programaj g p g
*PK # Letnika
 Točke predhodne izobrazbe
 Točke 1. letnika
 Točke 2. letnika
 ...

«PK»
+ PK Pogoji vpisa(, )
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Vpliv spremenjenih procesov na model Vpliv spremenjenih procesov na model 
d tk i k š l kih i ijd tk i k š l kih i ijpodatkov visokošolskih organizacijpodatkov visokošolskih organizacij

 Za razumevanje podatkovnega modela je potrebno Za razumevanje podatkovnega modela je potrebno 
poznati poslovne procese in obratno! poznati poslovne procese in obratno! p p pp p p

 Učinkovito razvijanje informacijskega sistema ni Učinkovito razvijanje informacijskega sistema ni  Učinkovito razvijanje informacijskega sistema ni Učinkovito razvijanje informacijskega sistema ni 
mogoče brez kakovostnega procesnega in mogoče brez kakovostnega procesnega in 
podatkovnega modeliranja visokošolskih podatkovnega modeliranja visokošolskih p g jp g j
organizacij.organizacij.

 Gre za informacijsko modeliranje visokošolskih Gre za informacijsko modeliranje visokošolskih 
organizacij iz procesnega in podatkovnega vidika.organizacij iz procesnega in podatkovnega vidika.
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KontaktiKontaktiKontaktiKontakti

srecko.natek@vizija.sisrecko.natek@vizija.si
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