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Vsebina delavnice
▪ Managementski izzivi
▪ Izzivi proizvodnih podjetij
▪ Izzivi proizvodnih podjetij v luči implementacije Industrije 4.0 oz. digitalizacije

▪ Sodobne managementske rešitve za podporo digitalizacije procesov oz. podjetij
▪ Vitka proizvodnja kot temelj digitalizacije podjetij
▪ Management poslovnih procesov
▪ Procesi kot izhodišče za določanje KPI, merjenju uspešnosti ter zasnovo in
implementacijo »MES« sistema
▪ Faze digitalizacije podjetja – od začetne do ekspertne ravni
▪ Pripravljenost podjetja na industrijo 4.0 (tj. izvedba ocenjevanja pripravljenosti) –
vprašalnik University of Warwick
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Managementski izzivi
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Izhodišča za razumevanje managementskih izzivov
Gonilci sprememb

Značilnosti

Globalizacija

Nestanovitnost

Avtomatizacija,
robotizacija, digitalizacija

Negotovost

Demografija
Ekologija

Hitrost
Kompleksnost
Dvoumnost

Izhodišča za razumevanje managementskih izzivov
VODJE
• Prilagajanje stila vodenja.
• Preoblikovanje tipičnega razmerja
„nadrejeni – podrejeni“
• Aktivnosti izvajanja managementa se
bodo zaradi digitalizacije spremenile
→ ne bo več potrebna neposredna
kontrola izvajanja aktivnosti procesa
in rezultatov dela zaposlenih, saj bodo
to delo opravili »senzorji oz. druge
naprave za merjenje«.
• Spremenjeni obseg sodelovanja med
nadrejeni in podrejenimi → npr.
avtomatsko generiranje in pošiljanje
poročil, kjer posredovanje
podrejenega ni več potrebno

ZAPOSLENI
• Pridobivanje novih kompetenc in
znanja
• Krepitev „digitalnega sodelovanja
med stroji in zaposlenimi“ ter
sodelovanja med zaposlenimi
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Izzivi proizvodnih podjetij
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Izzivi proizvodnih podjetij
Vpliv
globalizacije

Digitalna
preobrazba

Upravljanje
zalog

Zagotavljanje
kakovosti

Pravočasnost
dobav

Izzivi proizvodnih podjetij v
luči implementacije Industrije
4.0 oz. digitalizacije
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Vpliv digitalizacije na podjetja

ZAPOSLENI
POSLOVNI
PROCESI

ODNOSI S
KUPCI

Vir: (Unruh in Kiron, 2017; Brennen in Kreiss, 2016)

Industrija 4.0
Proces v Industriji 4.0 vključuje
medsebojno povezovanje
Simbolizira začetek 4.
virtualnega, digitalnega in
industrijske revolucije, ki je prva
fizičnega sveta ter učenja v
revolucija v zgodovini človeštva,
proizvodnji.
ki je bila napovedana.
Omenjeno povezovanje
Zasnovana je na konceptih in vključuje stroje, izdelke, storitve,
tehnologijah, ki vsebujejo
informacijske in komunikacijske
kibernetske sisteme, internet
sisteme ter zaposlene.
stvari (Internet of Things) in
Rezultat Industrije 4.0 je
internet storitev.
učinkovitejša, prilagodljivejša in
individualizirana proizvodnja.

Bistvo Industrije 4.0 je v
celovitem in sistematičnem
digitalnem mreženju
ustvarjanja, logistike in uporabe
proizvodov in storitev.
Promotorji Industrije 4.0
pričakujejo, da bo ta rezultirala
v izboljšanih industrijskih
procesih, (in sicer v proizvodnji,
inženiringu, uporabi materialov
in dobavni verigi ter
managementu življenjskega
cikla).

Učinki industrije 4.0
PRODUKTIVNOST
Višja stopnja avtomatizacije
Krajši čas proizvodnje
Izkoriščenost materialov in strojev

FLEKSIBILNOST
Stroji in roboti- proizvodnja velikega
števila personaliziranih proizvodov

Industrija 4.0

KAKOVOST
Povečana kakovost proizvodov
Hitrejše intervencije v primeru napak

Gojko Nikolić, 2019

HITROST
Povečana hitrost izdelave od ideje do
končnega proizvoda
Nove tehnologije
Možnost simulacije

Strokovnjaki, znanje,
veščine

Finančna sredstva

Proizvodni sistemi CPS

Višek zaposlenih - zaskrbljenost
Gojko Nikolić, 2019

Izzivi, ki jih prinaša industrija 4.0
TEHNOLOŠKI

POLITIČNI

EKONOMSKI

DRUŽBENI

Prenova
poslovnih
modelov oz.
obstoječega
načina
delovanja
procesov v
organizacijah.

Tehnološki izzivi

Tehnološki
izzivi

• Izhodišča - zagotoviti implementacijo sodobnih
tehnologij
• Prenova procesov, izdelava „blu-printa procesov“,
opredelitev kritičnih točk oz. identifikacija KPI-jev,
izgradnja in implementacija „MES sistema“,
management procesov v pomočjo MES sistema,
povezava tega z ERP rešitvijo itn.
• Obstaja nevarnost vdora v informacijski sistem
podjetja in s tem možnost industrijske špijonaže. Zato
je potrebno zagotavljanje varnosti podatkov,
management pristopov in pravic, obvladovanje velike
količine podatkov itn.
• pomanjkanje globalnih standardov in protokolov glede
izmenjave podatkov ter nizka kvaliteta obstoječih
podatkov
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Ekonomski izzivi

Ekonomski
izzivi

• Izhodišča - skrajšan čas od ideje do trga, kratki
življenjski cikli izdelkov, volatilnost/ranljivost in
raznolikost trgov ter nenehno zniževanje stroškov,
zahteve po personaliziranih izdelkih/storitvah
• Storitvizacija = omogoča proizvajalcem, da dodajajo ali
aktivirajo nove prihodke, tako da v celovite rešitve
poleg produktov integrirajo tudi storitve.
• Možnost premikanja mej med posameznimi
panogami/dejavnostmi ter ustvarjanje novih industrij
→ potreba po preoblikovanju obstoječih modelov
• Intenziviranje sodelovanja - strateško povezovanje,
integracija v okviru oskrbovalnih verig → kar se odraža
kompleksnosti vodenja procesov, managementa
oskrbovalnih verig, itn.
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Politični izzivi

Politični
izzivi

•Izhodišča – pravne zadeve, koordinacija in
sodelovanja;
•Država mora tudi vzpostaviti pravni okvir o
uporabi »big data«, saj je to pomembno
vprašanje v okviru varovanja zasebnosti
•Management mora institucionalni okvir
integrirati v delovanje podjetja, potrebno se
bo pripraviti in pridobiti morebitne
subvencije, itn.
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Družbeni izzivi

Družbeni
izzivi

•Izhodišče –demografske spremembe (staranje in
povečevanje raznolikosti), kvalifikacije zaposlenih, digitalne
kompetence in sprejemanje novih tehnologij
•Pomanjkanje digitalne kulture in sposobnosti v organizaciji
zahteva zagotavljanje pridobivanja kompetenc zaposlenih za
delo v sodobnih okoljih in zaposlovanje kompetentnih
zaposlenih, ki imajo digitalne kompetence.
•Priprava nabora zaposlenih v primeru zmanjševanja obsega
zaposlenih.
•Raznolika delovna sila (tudi z vidika generacij) zahteva
upravljanja raznolikosti in upravljanja s starejšimi
zaposlenimi
•Decentralizacija odločanja – npr. saj bodo zaposleni v večji
meri nadzorovali avtomatizirane proces – kar vodi v
spremembe dela
•Delovna mesta nadomeščajo vrste dela.
•Pojavljajo se nove oblike dela (delitev delovnega mesta in
delitev dela, crowdsourcing, portfolio delo, projektno vodenje,
priložnostno delo in IKT mobilno delo, vaučersko delo in
samozaposlitev) in pogoji ter narava dela.
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Naslov

Managementske rešitve in Industrija 4.0 – uvod
▪ V sodobnih razmerah delovanja postaja digitalizacija oz. Industrija 4.0
„imperativ“ – še posebej v proizvodnih organizacijah.
▪ Od začetka pojava fenomena Industrije 4.0 je bil fokus pretežno na splošnih
debatah o konceptualizaciji Industrije 4.0 in možnosti uporabe njenih
principov v organizacijah – npr. literatura ponuja veliko študij primerov
vezanih na implementacijo načel industrije 4.0.
▪ Ugotovimo lahko tudi, da je pretežno poudarek na „tehničnem vidiku“
implementacije industrije 4.0, medtem ko pa je „managementskih vidik“
obravnave v ozadju.
▪ Potrebna je tudi (inovativna) sprememba managementskih prakse, npr.
gledano iz vidika uporabe managementskih rešitev – tj. rešitev, ki jih bodo
managerji skušali uveljaviti v organizacijah.
18

Sodobne managementske rešitve
za podporo digitalizacije procesov
oz. podjetij
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Managementske rešitve

Razviti koncepti in ideje se v poslovni praksi uresničujejo na različnih
ravneh, in sicer na ravni:

koncepta –
celovito
opredeljena
izhodišča za
obravnavo ideje,

metodologije –
celota zahtev,
domnev in pravil
za podporo
uresničevanja
koncepta,

metode – ciljno in
problemsko
usmerjene
procedure za
uresničevanje
postavljenih ciljev
koncepta,

tehnike –
opredeljujejo
tehnične
podrobnosti za
uresničevanje
koncepta v
praksi, do

V vsaki izmed
razvojnih faz
managementa so
se razvili številni
teoretični
managementski
koncepti in ideje.

orodij – ki
predstavljajo
podlago za
uresničevanje
managementskih
konceptov v
poslovni praksi.
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Managementske rešitve
V managementski literaturi ne najdemo enotne opredelitve
pojma managementska rešitev.

Managementska rešitev je niz konceptov, procesov, nalog in
analitičnih okvirjev za uresničevanje managementskih idej v
poslovni praksi.
Managementsko rešitev lahko opredelimo kot celoto
pripomočkov, ki podpirajo uporabo managementskih
konceptov v poslovni praksi, z namenom podpore delovanju
organizacije.
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Primeri managmetskih rešitev
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

strateško načrtovanje
upravljanje odnosov z odjemalci
segmentacija odjemalcev
primerjanje lastne uspešnosti s konkurenco
izjave o poslanstvu in viziji
ključne kompetence
zunanje izvajanje aktivnosti
prenova poslovanja
scenariji in kontingenčno načrtovanje
upravljanje znanja
strateška zavezništva
sistem uravnoteženih kazalnikov
upravljanje oskrbne verige
orodja za podporo strategij rasti

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

celovito upravljanje kakovosti
skupna raba servisnih centrov
vitka proizvodnja
sodelovalno inoviranje
upravljanje lojalnosti
združitve in prevzemi
six sigma
uporaba elementov cone ugodnosti
etnografija potrošnikov
korporativni blogi
radiofrekvenčna identifikacija
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Managementska rešiteva
Strateško planiranje
Upravljanje odnosov z odjemalci
Segmentacija odjemalcev
Benchmarking
Izjave o poslanstvu in viziji
Ključne kompetence
Zunanje izvajanje aktivnosti
Prenova poslovanja
Scenariji in kontingenčno planiranje
Upravljanje znanja
Strateška zavezništva
Sistem uravnoteženih kazalnikov
Upravljanje oskrbne verige
Orodja za podporo strategij rasti
Celovito upravljanje kakovosti
Skupna raba servisnih centrov
Vitka proizvodnja
Sodelovalno inoviranje
Upravljanje lojalnosti
Združitve in prevzemi
Šest sigma
Uporaba elementov cone ugodnosti
Etnografija potrošnikov
Korporativni blogi
Radiofrekvenčna identifikacija

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

Globalno*
2008
2
4
7
1
3
9
5
8
13
14
11
6
12
16
17
15
22
24
10
-

Uporaba managementske rešitve – rang
Severna
Latinska
EU 15
Azija-Pacifik
Amerika
Amerika
1
1
2
1
3
4
1
9
6
2 (t)
3
3 (t)
2
2 (t)
9 (t)
2
4
7
5 (t)
5
5
5 (t)
4
10
8
5 (t)
7 (t)
3 (t)
10 (t)
10 (t)
5 (t)
14 (t)
9
8
14
7
12
10 (t)
7 (t)
14 (t)
7
9
13
13
13 (t)
13
12
11 (t)
13 (t)
14 (t)
11
11 (t)
10 (t)
10 (t)
15 (t)
6
18 (t)
14 (t)
9 (t)
8
18 (t)
19
15 (t)
16
15
17 (t)
18 (t)
19
16
20
18 (t)
18
21
17 (t)
17
20 (t)
17
14 (t)
22
17
22
23
20
20 (t)
18 (t)
21
24
24
23 (t)
22
21
22
23 (t)
24
23
25
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4
5
2
1
3
6
10 (t)
10 (t)
7
20
13
12
19
9
14
25
17
15
22 (t)
22 (t)
24
18
16

8
6 (t)
11
2
6 (t)
3
1
10
12
4
17
9
15
18
5
23 (t)
23 (t)
19
13
14
20
25
21
16

25

-

25

21

22

Globalno
2006

25

25
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Hrvaška

Slovenija

Managementska rešitev
Primerjanje lastne uspešnosti s konkurenco
Zunanje izvajanje aktivnosti
Upravljanje znanja
Ključne kompetence
Celovito upravljanje kakovosti
Strateško planiranje
Izjave o poslanstvu in viziji
Sistem uravnoteženih kazalnikov
Upravljanje odnosov z odjemalci
Upravljanje oskrbne verige
Segmentacija odjemalcev
Prenova poslovanja
Scenariji in kontingenčno planiranje
Združitve in prevzemi
Korporativni blogi
Strateška zavezništva
Upravljanje lojalnosti
Šest sigma
Skupna raba servisnih centrov
Orodja za podporo strategij rasti
Sodelovalno inoviranje
Vitka proizvodnja
Uporaba elementov cone ugodnosti
Radiofrekvenčna identifikacija
Etnografija potrošnikov

1,69
1,71
1,90
1,78
1,93
1,84
1,71
2,19
1,84
2,24
1,96
2,17
2,30
2,24
2,38
2,39
2,29
2,55
2,46
2,47
2,50
2,65
2,58

1.
2.
7.
4.
8.
5.
3.
11.
6.
12.
9.
10.
15.
13.
16.
17.
14.
22.
18.
19.
20.
24.
23.

Proizvodne
organizacijec
1,44
1,55
1,55
1,58
1,61
1,62
1,62
1,86
1,88
1,92
1,94
1,94
1,95
1,95
2,05
2,09
2,12
2,18
2,22
2,23
2,29
2,40
2,44

2,67
2,55

25.
21.

2,45
2,52

Skupnoa

Rangb

Rangd

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

Storitvene
organizacijee
1,76
1,75
2,01
1,84
2,02
1,91
1,74
2,29
1,84
2,33
1,97
2,25
2,41
2,32
2,49
2,47
2,35
2,66
2,53
2,54
2,55
2,73
2,63

Rangf
3.
2.
8.
5.
9.
6.
1.
11.
4.
13.
7.
10.
15.
12.
17.
16.
14.
23.
18.
19.
20.
24.
22.

2,73 25.
2,56 21.

Managementske rešitve

Zahodna Evropa Srednja Evropa

Arabski polotok

F

Sig

2,676

2,446

3,253

5,277

0,006

2,225

3,703

2,722

23,752

0,000

Segmentiranje odjemalcev

3,620

3,541

4,203

3,426

0,034

Benchmarking

4,211

3,689

4,228

1,996

0,138

Izjave o misiji in viziji

4,239

5,554

4,215

22,947

0,000

Ključne kompetence

5,183

5,743

5,367

2,255

0,107

2,141

3,392

2,367

13,468

0,000

Vitka proizvodnja

4,169

3,851

5,519

15,619

0,000

Sodelovalno inoviranje

6,761

5,919

6,620

13,727

0,000

Šest sigma
4,563
Radio
frekvenčna
5,986
identifikacija
Odprto inoviranje
6,296

3,541

5,076

0,536

0,586

5,054

6,430

6,492

0,002

6,459

6,215

0,829

0,438

Hitra izdelava prototipov

5,479

6,216

6,304

21,257

0,000

Korporativni blogi

6,648

6,811

6,759

3,173

0,044

Strateško planiranje

Sodobne

Tradicionalne

Management
odjemalci

odnosov

z

Zunanje izvajanje aktivnosti

Naslov

Povzetek spoznanj raziskave
▪ Poznavanje vzorca uporabe managementskih rešitev je izhodišče za določanje
prioritet uporabe managementskih rešitev, glede na potrebe organizacije ter trende v
okolju npr. v oskrbovalni verigi uporaba skupnih storitev, management odnosov z
dobavitelji, radiofrekvenčna identifikacija
▪ V slovenskih proizvodnih organizacijah so v ospredju managementske rešitve, ki
omogočajo identifikacijo in optimizacijo ključnih procesov v organizacijah, saj se
veliko uporabljata zunanje izvajanje aktivnosti in primerjava lastne uspešnosti z
drugimi.
▪ V zadnjem desetletju v ospredju osredotočanje na ključne procese, izločanje procesov
ki ne dodajo pomembne dodane vrednosti, izgrajevanje konkurenčne prednosti na
temelju primerjave s konkurenco ter identifikacija ključnih kompetenc, itn.
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Naslov

Ključna izhodišča za naprej
▪ v visoko razvitih tržnih gospodarstvih so v ospredju rešitve, katerih temeljni
namen je podpora in utrjevanje odnosov z odjemalci
▪ v nekdanjih tranzicijskih državah pa so v ospredju rešitve, katerih namen je
optimizacija procesov
▪ vedno več pozornosti bo potrebno nameniti managementu odnosov z
odjemalci, saj v sodobnih razmerah delovanja niso dovolj le kvalitetni in po
željah odjemalca narejeni izdelki, pomemben je tudi odnos organizacija –
odjemalec
▪ Optimizacija delovanja tako še ni zaključena!
▪ Velja tudi opozoriti, da proizvodne organizacije, v želji po izboljšanem
managementu odnosov z odjemalci, ne pričnejo zanemarjati svoje temeljne
dejavnosti, katera je še vedno ključna za njihovo uspešno delovanje in
poslovanje
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Vitka proizvodnja kot temelj
digitalizacije podjetij
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Naslov

Vitka proizvodnja
▪ Koncept izvira iz Toyote.
▪ Nanaša se na vse poslovne procese in vpliva na materialno in
finančno poslovanje.
▪ Gre za pristop k upravljanju procesov, ki združuje več orodij in
tehnik, katerih namen je zmanjševanje izgub v proizvodnji in v vseh
spremljajočih procesih.
▪ Pomeni razumevanje kupčevih potreb in ustvarjanje maksimalne
vrednosti za kupca ob minimalnih izgubah.
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Naslov

Koristi
Podjetje

Zaposlene

• Učinkovito zniževanje
izgub in stroškov
• Popolna izkoriščenost
delovne slie
• Enostavno prepoznavanje
problemov in priložnosti za
izboljšave

• Zaposleni se zavedajo, da
delajo za zadovoljitev
potreb kupca in so del
celotne zgodbe.
• Zaposleni pridobivajo nova
znanja in kompetence
• Čutijo, da imajo dejanski
vpliv na celotni proces.
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Naslov

Štiri kategorije principov
Reševanje problemov:
Procesov stalnega učenja in
nenehnih izboljšav
Ljudje v organizacije in partnerji:
Spoštovanje, izzivi, osebna rast

Procesi:
Preprečevanje izgub

Mislenost:
Dolgoročno razmišljanje
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1. NIVO: MISELNOST
• Vodstvene odločitve so dolgoročne, tudi na račun kratkoročnih
finančnih ciljev. Ustvarjati je treba vrednost v korist strank, družbe
in celotne ekonomije in biti odgovoren za svoja ravnanja.

1. NIVO: PROCESI
• Ustvari nepretrgan materialni in procesni tok.
• Uporabljaj “pull” sistem vlečenja za preprečitev prekomerne
produkcije.
• Porazdeli delovne obremenitve enakomerno.
• Uveljavi princip zaustavitve procesa v primeru napake.
• Standardizirani procesi so osnova za nenehne izboljšave.
• Uporabljaj vizualno kontrolo na način, da problemi ne ostanejo skriti.
• Uporabljaj zanesljive in preverjene tehnologije.

1. NIVO: LJUDJE
• Vzgajaj vodje, ki razumejo delo, živijo filozofijo in širijo znanje na
ostale.
• Ustvarjaj izjemne ljudi in ekipe, ki sledijo filozofiji organizacije.
• Spoštuj zunanje sodelavce, partnerje in dobavitelje. Postavljaj jim
izzive in jim pomagaj postati boljši.

1. NIVO: REŠEVANJE PROBLEMOV
• Pojdi do vira problema in poišči vzroke. Problem je potrebno
spoznati in razumeti.
• Ne hiti z odločitvami in pretehtaj vse možnosti. Pridobi si soglasja,
odločitve pa izvajaj hitro.
• Postanite učeča se organizacija skozi nenehno pridobivanje znanj
in s stalnimi izboljšavami.

Naslov

Načela vitke proizvodnje
Prepoznavanje
vrednosti
procesa skozi oči
kupca

Izboljšave

Vzpostavitev
sistema vlečenja
(pull)

Identifikacija in
zapis
vrednostnega
toka

Ustvarjanje
neprekinjenega
materialnega
toka
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1. Prepozavanje vrednosti procesa skozi
oči kupca
• Kupec se odloči za izdelek, če vrednost, ki mu jo v njegovih očeh
prinaša, presega strošek izdelka.
• Z vidika kupca so upravičeni tisti stroški oz. poraba virov, ki prinaša
dodano vrednosti.
• Če poraba vira nima dodane vrednosti, je zgolj izguba, ki jo je
potrebno odstraniti.

2. Identifikacija in opis vrednostnega
toka
• Da bi podjetje prepoznalo svoje izgube, je potrebno zajeti in opisati vse
procese in materialne vire.
• Le na podlagi kvalitetno izdelane karte vrednostnega toka, je možno
identificirati izgube in izdelati plan ukrepov za izboljšave.
• V Toyoti so identificirali sedem tipov izgub:
•
•
•
•
•
•
•

Prekomerna proizvodnja,
Izmet,
Prekomerne zaloge,
Transport,
Čakanje,
Gibanje,
Prekomerna obdelava.

3. Ustvarjanje neprekinjenega
materialnega toka
• V celotnem procesu ne sme biti
prekinitev, preskakovanj ali čakanj.
• Za doseganje tega morajo vsi
deležniki v procesu delovati brez
napak.
• Idealen je pretok posameznega
izdelka – na vsaki operaciji se
obdela samo en izdelek in se takoj
pošlje v naslednjo fazo.

Stabiliziranje
procesa

Vzpostavljanje
materialnega
toka

Postopno
uravnavanje

Standardiziranje
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4. Vzpostavitev sistema vlečenja

DOBAVITELJ
(Predhodni proces)

PROIZVODNJA
Mat. tok

Vlečni signal

(Proces)

KUPEC
Mat. tok

(naslednji proces)

Vlečni signal
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Pravila kanbana = je komunikacijski
mehanizem oz. živčni sistem
• Pravilo 1: Proces povleče material s predhodnega procesa na podlagi
signala v natančno določeni količini.
• Pravilo 2: Proces predela samo toliko, kot je prevzel od predhodnega, v
določenem zaporedju.
• Pravilo 3: Samo izdelki, ki so skladni s kakovostnimi zahtevami potujejo
v naslednji proces.
• Pravilo 4: Potrebno je uravnavanje obremenitve proizvodnih kapacitet.
• Pravilo 5: Kanban kartice sledijo material skozi proces in so signal za
pomik skozi procese.
• Pravilo 6: Postopno zmanjševanje kanban kartic prinese bolj tekoč
materialni tok

Nivoji, na katerih je možno vzpostaviti
kanban sistem
• TRANSPORTNI KANBAN: označuje vrsto materiala, količino, proces
od koder prihaja in proces, v katerega je namenjen.
• : enako kot transportni kanban, ki dodatno vključuje operacije in
delovna navodila. Večinoma se uporablja za procese, pri katerih
niso potrebne menjave orodij.
• V procesih, kjer so potrebne menjave orodij pa se uporablja
signalni kanban, ki vsebuje tudi informacijo o menjavi orodij.

5. Izboljšave – kaizem (odstraniti izgube iz
procesa oz. povečati vrednostni tok)
• Zavrzi vse svoje fiksne ideje o tem kako kaj narediti.
• Razmišljaj o novi metodi kako bo delovala, ne pa kako ne bo
delovala.
• Brez sprejemanja izgovorov in nujno zavračanje statusa quo.
• Ne iščemo popolnosti. Polovica vpeljanih izboljšav na mestu
problema je dober rezultat.
• Napake se odpravljajo takoj, ko nastanejo.

5. Izboljšave
• Napake se odpravlja takoj, ko nastanejo.
• Ni potrebno porabiti velike količine denarja za izboljšave,
• Problemi so priložnost za uporabo razmišljanja.
• Vprašaj se vsaj petkrat zakaj, dokler ne ugotoviš vzroka.
• Bolje je imeti zamisli desetih ljudi, kot pa enega.
• Izboljšave ne poznajo meja.

Naslov

Koraki za implementacijo – pull proizvodnje
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DOSEČI RAZUMEVANJE SODELUJOČIH O POMEMBNOSTI SPREMEMB IN POZITIVNIH UČINKIH. VSAK VODJA PROCESA
MORA ŠIRITI DOSEŽENO ZAVEDANJE NA OSTALE SODELAVCE.

UVEDBA 5 S – UREJENOSTI DELOVNIH MEST
preberi

organiziraj

očisti

standardiziraj

ohrani
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CELIČNA PROIZVODNJA
Vsaka skupina strojev in delavcev je celica, ki je umeščena v celotnem procesu.

URAVNAVANJE PROCESOV

STANDARDIZACIJA POSTOPKOV IN PROCESOV
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Procesi – kot izhodišče za
digitalizacijo organizacij

Program Kompetenčni centri za razvoj kadrov sofinancirata Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ter Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

Naslov

Implementacija vitkega delovanja (1)
▪ uporaba principov vitkega delovanja v
slovenskih – predvsem proizvodnih
organizacijah je na relativno nizki ravni
▪ predstavlja pomembno podlago oz.
izhodišče za digitalizacijo in
avtomatizacijo proizvodnih organizacij,
skladno s smernicami industrije 4.0
▪ omogoča celovit nadzor poteka
procesov ter zbiranja analitičnih
podatkov o poteku proizvodnje

▪ Skozi prenovo procesov –
odprava „balasta“
▪ Identifikacija zastojev –
kritičnih točk
▪ Zasnova rešitev
▪ Uvajanje rešitev
▪ (spremljanje uvedbe + dodatni
ukrepi)
▪ Priprava „blue-printa“
▪ Priprava „MES sistema“ (tudi
delnih rešitev)
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Poslovni procesi
• Poslovne procese lahko najsplošneje opredelimo kot celoviti in dinamični koordinirani niz povezanih
aktivnosti, ki omogočajo ustrezno preskrbo odjemalcev (tj. dostavo vrednosti odjemalcu).
• Izboljšanje procesov lahko pomaga organizacijam ohraniti in/ali povečati njihovo konkurenčnost
• Management lahko uporabi niz rešitev za optimizacijo delovanja organizacije in njenih procesov npr.
uvajanje vitkega delovanja oz. vitke proizvodnje, prenovo poslovanja, upravljanje oskrbovalnih verig,
sodelovalno inoviranje ter izboljšan management odnosov s strankami in dobavitelji
• V osredju so rešitve, ki so najpogosteje uporabljene v zadnjih dveh/treh desetletjih – npr. zunanje
izvajanje aktivnosti, strateško planiranje, celovito upravljanje kakovosti, vitka proizvodnja in segmentacija
odjemalcev

Management poslovnih procesov
• Management poslovnih procesov je managementska disciplina, ki je usmerjena v uporabo poslovnih
procesov kot pomembnega dejavnika pri doseganju ciljev organizacije skozi izboljšanje izvajanja
procesov, podporo managementu procesov in vodenje ključnih poslovnih procesov
• Temeljni procesi so namenjeni za izvajanje temeljne dejavnosti organizacije
• Informacijski procesi zagotavljajo potrebna sporočila, podatke in informacije za delovanje temeljnih in
managementskih procesov
• Managementski procesi, ki vključujejo sprejemanje odločitev in njihovo izvajanje za potrebe dela ostalih
procesov

Management poslovnih procesov
PP kot temeljni in
kritični dejavnik
uspeha

MES sistemi

MPP kot orodje za
optimizacijo poslovanja
na temelju IT

+ digitalizacija

Procesna poenostavitev
Procesno modeliranje

….
oro
dja
in
tehn
ike

SIx Sigma

Nizka
REINŽENIRING
PROCESA

PREOBLIKOVANJE
PROCESA

Stabilnost
procesa

IZBOLJŠEVANJE
PROCESA
Visoka

Različna
orodja in tehnike
za prenovo

Majhna

Velika
Razsežnost procesa

Delovni in tehnološki proces
• Delovni proces – nanaša se na proces dela
• Tehnološki proces – predstavlja tehnološki vidik izvajanja posameznega
procesa

• Soodvisnost med njima
• Delavec in stroj
• Razlike v produktivnosti – vpliv obeh vidikov

Procesi kot izhodišče za digitalizacijo
• Zaris procesov predstavlja temeljno izhodišče za implementacijo principov
digitalizacije v delovanje podjetij ter predstavljajo pomembno osnovo za oblikovanje
informacijske podpore za management procesov v podjetju (ti. MES sistem).
• Modeliranje oz. zaris procesov se nanaša na grafično predstavitev poteka izbranega
procesa, ki nam omogoča lažje razumevanje poteka posameznega poslovnega
procesa. Izmed možnih načinov zarisa procesov, lahko izpostavimo npr.: (1) diagrame
poteka posameznega procesa ter (2) med-funkcijski prikaz procesov v organizaciji.
• Podroben zaris procesa (ti. blue-print) nam tako služi kot temelj npr. za nadaljnje
izboljševanje procesa, možnosti certifikacije procesa, seznanitev novih kadrov s
procesom, ter predvsem kot temeljno izhodišče za digitalizacijo delovanja podjetja. V
tem primeru je zaris poteka procesa, z izpostavljenimi kritičnimi točkami za merjenje
procesa, ključno izhodišče za oblikovanje sistemov za vodenje proizvodnje (npr. ti.
»MES sistemi«) → tj. preoblikovanje v IT rešitev

Temeljne faze zarisa procesov (1)
• Identifikacija procesa, ki ga želimo zarisati – v potrebno je opredeliti
proces, ki ga bomo zarisali. Najpogosteje opredelimo tudi meje procesov
– tj. začetek in konec ter morebitne povezave z drugimi procesi
• Izbor skupine/tima za popis procesa – pomembno vlogo v tej fazi ima ti.
sponzor skupine (npr. manager), ki da pobudo za popis procesa. Sponzor
skupine predstavlja vezni člen med timom in izvajalci procesov v
podjetju.
Pri izbiri skupine je pomembno, da so člani raznoliki ter da imajo
ustrezno znanje o poteku procesa in njegovih aktivnostih, da skupina
vključuje člane ki ne poznajo procesa, ter da so vključeni člani iz
različnih področij v podjetju. Pomembno je tudi, da se oblikujejo norme
za delovanje tima (npr. trajanje sestankov).

Temeljne faze zarisa procesov (2)
• Zbiranje informacij o poteku procesu – od udeležencev/skrbnikov procesa s pomočjo intervjujev in razgovorov; zbiranje
obstoječe dokumentacije o procesih oz. posameznih aktivnostih procesa (npr. dokumentacija od akreditiranja npr. ISO 9001;
standardni postopki delovanja, drugi zapisi o poteku dela; posamezni zapisi o delih procesov)
• Zaris poteka procesa – opredelitev posameznih faz, aktivnosti, odločitvenih vozlišč, itn; uporaba lističev pred zarisom (npr. MS
Visio)
• Povezovanje procesov v podjetju – v tem koraku gre za umestitev posameznih prikazov procesov v ti. med-funkcijske prikaze,
kjer povežemo procese – npr. izbrani proizvodni proces, s procesi nabave/prodaje ter izbranim/i procesi v režiji
• Opredelitev kritičnih točk procesa ter identifikacija in pregled obstoječih kazalnikov – v tem okviru je potrebno izpostaviti
kritične točke – tj. točke, v katerih se meri delovanje/učinkovitost procesa. Nadalje se naredi identifikacija in popis obstoječih
kazalnikov, ki služijo za merjenje posameznih delov procesa
• Pregled in potrditev dela – v tem koraku sledi pregled zarisanih procesov, pregled med-funkcijskih zarisov procesov ter
opredeljenih obstoječih kazalnikov za merjenje kritičnih točk v procesih. Sodelovanje tudi skrbnikov in sponzorjev procesa.
Eventualne dopolnitev ter potrditev končnih verzij za nadaljnje delo.

Predlogi za prakso
• Poznavanje stanja uporabe managementskih rešitev lahko tako predstavlja pomembno
izhodišče za pripravo strategije organizacije za uvajanje digitalizacije oz. avtomatizacije
delovanja skladno s principi industrije 4.0
• Optimizacija delovanja in procesov v proizvodnih organizacijah še vedno ni zaključena →
potrebno je tudi še prenoviti procese pred samo digitalizacijo (npr. pred pred pirpravo blueprinta)

• Velika večina slovenskih podjetij, gledano z vidika pripravljenosti na uvedbo industrije 4.0, je v
zgodnjih fazah razvoja oz. pripravljenosti glede uvede industrije 4.0
• značilno, da imajo podjetja sicer avtomatizirane procese, pridobivajo oz. zbirajo velike količine
podatkov iz raznih virov, vendar so ti podatki pogosto nepovezani oz. niso namensko
uporabljeni za optimizacijo delovanja organizacije. Pomembna značilnost te faze je tudi, da
uporaba podatkov ni avtomatizirana.

Ocenitev pripravljenosti
podjetja za „digitalizacijo“

Program Kompetenčni centri za razvoj kadrov sofinancirata Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ter Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

Pripravljenost na „Industrijo 4.0“
• Različni modeli za oceno pripravljenosti na industrijo 4.0
• Najpogosteje izpostavljena model razvit na Frauenhoferjevem
inštitutu ali pa model razvit na Univerzi v Warwicku.

Ocenjevanje pripravljenosti podjetja za
digitalizacijo
• Na temelju uporabe managementskih rešitev –kjer ocenite stanje
uporabe oz. implementacije posamezne managementske rešitve
• Na temelju metodologije za oceno pripravljenosti na Industrijo 4.0
(Univerza v Warwicku)

Orodje za oceno pripravljenosti na Industrijo 4.0
(University of Warwick)
6 temeljnih dimenzij za oceno
• Izdelki in storitve (2,00)
• Proizvodnja in izvajanje procesov (1,80)
• Strategija in organizacija (1,73)
• Oskrbovalna veriga (1,91)
• Poslovni model (1,89)
• Pravni okvir (2,19)

Primer ravni pripravljenosti – proizvodnja
in izvajanje procesov

Raven pripravljenosti

Raven 1
Začetna

Raven 2
Srednja

Raven 3 Napredna

Raven 4 Ekspertna

Avtomatizacija

Malo strojev je
avtomatizrianih

Nekaj strojev in opreme
je avtomatizirane

Večina strojev in opreme
je avtomatizirana

Stroji in oprema je
popolnoma
avtomatizirana

Integracija strojev in op.
sistema

Stroji in sistemi nimajo
možnosti integracije

Stroji in sistemi so do
neke mere interoperabilni

Stroj in sistemi so delno
integrirani

Stroj in sistemi so
popolnoma integrirani

Pripravljenost opreme za
industrijo 4.0

Precejšen remont je
potreben za doseganje
standardov industrije 4.0

Nekatere stroje in
sisteme je možno
nadgraditi

Stroji že izpolnjujejo
nekatere zahteve in jih je
po potrebni mogoče
nadgraditi

Stroji in sistemi že
dosegajo vse prihodnje
zahteve

Uporaba izvedbenih
podatkov

Podatki so uporabljeni za
namen kontrole kakovosti
in splošne kontrole

Nekaj podatkov je
uporabljenih za kontrolo
procesa

Nekaj podatkov je
uporabljenih za kontrolo
in optimizacijo procesa

Vsi podatki so uporabljeni
ne le za optimizacijo
procesov, ampak tudi v
procesu odločanja

….

…

…

…

…
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