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Sprejemanje odločitev 

• Kako sprejeti pravilne odločitve? 

Da bi zalutao, moraš znati, 
gdje bi trebao stidi. 



Sprejemanje odločitev 

• Kako sprejeti pravilne odločitve? 

• Kako povečati dobiček? 

 

Žene imaju problem za 
svako rješenje. 



Sprejemanje odločitev 

• Kako sprejeti pravilne odločitve? 

• Kako povečati dobiček? 

• Ali imamo podatke? KNOW YOUR NUMBERS 
is a fundamental precept 
of business. 

Bill Gates 



Sprejemanje odločitev 

• Kako sprejeti pravilne odločitve? 

• Kako povečati dobiček? 

• Ali imamo podatke? 

• Ali lahko integriramo podatke (različni viri)? 

Ako ne čuvaš ono što imaš, 
nečeš imati ni ono što 

nemaš. 



Sprejemanje odločitev 2/2 

• Ali imamo celostna poročila, KPI? 

• Lahko delamo različne scenarije? 

• Lahko napovedujemo poslovanje? 

• Koliko časa potrebujemo? 

The only source of knowledge is 
EXPERIENCE. 

ALBERT EINSTEIN 



Ali so poročila dinamična? 

• najprej celostni pogled 

• če težave, začnemo gledat v globino in raziskovat 

• vse v enem poročilu 

 

• podobno OLAP kocke 
(grupiranje po različnih dimenzijah) 

• Q1 … Q4, jan … dec, tip kupca … 



Kako si lahko pomagamo? 

ORODJA: 

• poslovna inteligenca 
(poročanje, napredne analize, kazalniki uspešnosti) 

• planiranje in napovedovanje poslovanja 

• kompleksna podatkovna skladišča 

• podatkovne integracije 

• upravljanje matičnih podatkov  

• prediktivna analitika 

• upravljanje marketinških kampanj 



DEFINICIJA: Poslovna inteligenca (BI) 

Je skupek znanj, procesov, tehnologij, aplikacij in praks, 
ki služijo kot podpora poslovnem odločanju. 

 

 

 

 

Odločevalci sposobnost sprejemati poslovne odločitve 
na podlagi podatkov, katerim zaupajo. 



Arhitektura – poslovna inteligenca 



Zakaj podatkovno skladišče? 

• hitrost 

• ogromne količine podatkov (zgodovinski) 

• poenotenje meta podatkov 

• kvaliteta podatkov 

• prilagojen posameznim skupinam (data marts) 

• vir podatkov na nivoju celotnega podjetja 
(veliko virov) 

 

• Operativni SW so optimizirani za druge namene. 

• Ne želimo, da zaradi analiz trpijo drugi sistemi. 



Kaj sedaj drugače? 

Kupec je v središču 

• ima več informacij  internet, socialna omrežja 

• je bolj zahteven  povečana zahteva storitev 

• zahteva odzivnost 

 



Kaj sedaj drugače? 

• Podjetje ima več podatkov 

• večja frekvenca 

• včasih težava pridobitev 

• možnost obdelave podatkov  IT orodja 

 

poznati kupca 



Ali poznamo odgovore? 

Katera stranka je najbolj 
dobičkonosna in katera bo? 

Bi z uporabo vseh podatkov, 
ki jih imate na voljo, lahko 
dosegali boljše rezultate? 

Kateri kupci bodo najverjetneje 
prekinili pogodbo in zakaj? 
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Ustvariti medsebojen 

odnos, zaupanje, 

diferenciacija, 

pripadnost. 

Za hitro reakcijo na 

priložnosti in nevarnosti 

Vpogled v kupca 
Vrednost storitev/blaga 
za kupca in naši stroški 

Strategija vrednosti 

KUPEC 

S hitrejšim odzivom imamo 

možnost dobiti več 

Zvestoba 



Marketing Dobava 

Storitve Prodaja 

KUPEC 



Integracija z 
vsemi področji 

Sources: IBM Institute for Business Value; 2010 IBM Global CFO Study. 

3x 
boljši rezultati z 

integracijo poslovne 
analitike v proces 

poslovanja 

HR Podpora 

Finance 

Nabava 

Operativa Prodaja 

Marketing 



Sources: IBM Institute for Business Value; 2010 IBM Global CFO Study. 

Value Integrators 
All other 
enterprises 

7.7% 

12.0% 

10.3% 

3.8% 

8.8% 9.0% 

105%  
better 

36%  
better 

15%  
better 

EBITDA 
5 - year CAGR, 2005 - 2009 

Revenue 
5 - year CAGR, 2005 - 2009 

ROIC 
5 - year average, 2005 - 2009 

Value Integrators invest in efficiency & business insight, which contributes to better financial performance 

BI - Boljši poslovni rezultati 



Primer – prediktivna analitika 

 

Naročniki prekinjajo pogodbe 

• ugotoviti zakaj 

• kateri bodo prekinili 

 

 

 



Vrednost prediktivne analitike 

ROI 

Krivulja dviga 



Druge možnosti 

• klubi zvestobe 

• kreiranje novih paketov 

• segmentacija kupcev 

• cross-selling  

• analitični marketing 

• napoved prodaje 

• … 



Nekateri že aktivno uporabljajo BI? 

• Nekaj primerov integracije BI v poslovanje, a še 
zaenkrat redkost v Sloveniji. 

 

 

Regulativa, odprt trg, prestrukturiranje … 

 

 

Potreba po hitrejšem operativnem odzivu. 

 

 



Realnost 

• Večina časa in denarja za analiziranje preteklosti 
• Več kot 80% podjetij “zaupa ročnemu” 

planiranju in analiziranju v Excelu 
• Zahteve po hitrejšem reagiranju na trgu 

 

 

A man who does not think and plan long 
ahead will find trouble right at his door. 

Confucius 



Pridobivanje in obdelava podatkov 

Kako delamo sedaj? 

• imamo več sistemov 

• delno že integrirani podatki 

• uvoz podatkov v Excel 

• obdelave v Excel 

Kako si želimo? 

• pridobivanje podatkov 
• enostavno in hitro 

• kvalitetne podatke 

• pravočasno 

• fleksibilnost 

• integracijo z drugimi orodji 

 
 



Zaključek 

• z BI zaenkrat še konkurenčno prednost (kmalu nuja) 

• začnite na najbolj strateških področjih 

• potreben celovit pristop 

• odločevalci 

• bolj zanesljive odločitve 

• hitrejša odzivnost 

• vodstvo ključno  aktivno sodelovanje (primer hiša) 

 

 

 

 

kvalitetni podatki s 
poslovno vrednostjo 



Hvala za pozornost! 

Žane Logar 
zane.logar@in516ht.com, 041 968 050 
IN516HT, poslovno in informacijsko svetovanje, d.o.o. 

Podjetja v rokah menedžerjev, dobrih pilotov. 


