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NASLOV 

Informatizacija poslovnega procesa v banki 

IZVLEČEK 

Vse več podjetij v svoji strategiji razvojne poti sprejema odločitev o prenovi 

organiziranosti na osnovi popisa poslovnih in delovnih procesov. Pri takšnem 

procesnem pristopu gre za premik iz funkcijske k procesni organiziranosti in k 

dinamičnemu upravljanju procesov. Dinamično upravljanje s procesi zahteva 

spremembo organiziranosti podjetja in ustrezno podporo sektorja informatike. 

Rešitev je informatizacija delovnega procesa. Po pregledu poslovnih pravil in 

poslovne dokumentacije se izdela delovni proces v diagramski tehniki eEPC (angl. 

extended Event driven Process Chain). S tehniko eEPC prikažemo organizacijski, 

funkcijski, procesni in podatkovni vidik. S takšnim načrtom so prikazane posebnosti, 

ki se pojavijo v pisarniškem poslovanju. Poudarek je na papirnatih nosilcih podatkov 

in vlogah posameznikov v poslovnem procesu. Z analizo papirnatih nosilcev 

podatkov, kot so prenosnica osnovnega sredstva, delovni nalog in naročilnica, je v 

diplomskem delu prikazan pristop k izdelavi relacijskega podatkovnega modela s 

pomočjo normalizacije. Končni izdelek diplomske naloge je fizični entitetno 

relacijski model, ki je osnova za izdelavo podatkovne zbirke. 

KLJUČNE BESEDE 

Informatizacija, eEPC, procesni model, normalizacija, poslovna pravila, podatkovni 

model, načrtovanje, konceptualni model, fizični model 



VI 

TITLE 

The informatization of the business process in the bank 

ABSTRACT 

Organisation's development strategy accepsts decision about extensive renovation of 

business and working processes. Such process approach is about moving from 

functional to process organization and to dynamic administration processes. 

Dynamic administration processes requires different type of company organization. 

Support is provided by internal departament of informatics. Therefore, solution is in 

informatization of working processes. After reviewing business rules and business 

documents we create working processes in workflow diagramming technique eEPC 

(extended Event driven Process Chain). The technique eEPC indicates 

organizational, functional, processes and data perspective. Such plan shows specific 

business outputs that occur in office business. Emphasis is placed on paper media 

and the role of individuals in the business process. Model provides a basis fo 

describing documents and their relationships. By analizing paper media, such as 

transfer of fixed assets, work order and purchase order, we approach to construct 

relational data model by means of normalization. Thesis ends with constructed 

physical entity relational model, which is the basis for the construction of the 

database. 

KEYWORDS 

Informatisation, eEPC, process model, normalization, business rules, data model, 

planning, conceptual model, physical model 
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1 UVOD 

Danes praktično ni področja, ki ne bi bilo podprto z informacijsko tehnologijo (IT). 

Postala je del našega vsakdanjika in nenadomestljiva komponenta poslovanja 

vsakega podjetja. Res je tudi, da se je svet, kot smo ga poznali doslej, v zadnjih nekaj 

letih močno spremenil. Precejšnji del zaslug gre t.i. gospodarski krizi, ki je prinesla 

negotovost, iskanje novih poti in predvsem optimiziranje poslovnih in delovnih 

procesov. Med drugim je prinesla tudi razkritje, kakšna je resnična vpletenost 

informacijske tehnologije v poslovanju in marsikje so se začeli pogovarjati in 

analizirati učinke informacijske tehnologije na poslovanje. Osredotočili so se, kako 

čim bolj podpreti poslovne procese in kako hitreje doseči spremembe v poslovanju. 

Trošenje denarja za naprednejše informacijske tehnologije še ne zagotavlja večjo 

poslovno uspešnost. To je mišljeno za podjetja, ki so še vedno funkcijsko 

organizirana in kot taka delujejo neodvisno drug od drugega.  

Banka je v diplomskem delu v svoji strategiji razvojne poti sprejelo odločitev o 

prenovi organiziranosti na osnovi popisa poslovnih in delovnih procesov. Pri 

takšnem procesnem pristopu gre za premik iz funkcijske k procesni organiziranosti in 

k dinamičnemu upravljanju procesov. Dinamično upravljanje s procesi zahteva 

spremembo organiziranosti podjetja in ustrezno podporo sektorja informatike. 

Naloga sektorja informatike je informatizacija poslovnih procesov. Informatizacija 

poslovnega procesa je kompleksnejši proces kot avtomatizacija, saj je informatizacija 

večdimenzionalen proces, kjer gre za: 

− uvajanje informacijske tehnologije v vse faze zbiranja, obdelave, 

shranjevanja in posredovanja informacij, 

− prenovo poslovnih procesov na osnovi inovativne uporabe IT, 

− preureditev informacijskih tokov in njihovo prilagoditev možnostim IT, 

− prilagoditev ali sprememba organizacijske strukture, v katero se uvaja 

sodobna tehnologija, 

− prilagoditev metod managementa pri uporabi sodobnih informacijskih tokov. 

Modeliranje procesov, poslovnih ali delovnih, predstavlja modeliranje dinamičnih 

lastnosti informacijskega sistema in organizacije same. Z njihovim modeliranjem 
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posredno opredeljujemo poslovna pravila oziroma pravila obnašanja obravnavanega 

sistema (Kovačič in Vintar, 1994). 

Modeliranje procesov je kot del načrtovanja in izgradnje informacijskih sistemov 

odvisno od pristopa k informatizaciji, ki je lahko (Kovačič, 1997): 

a) Tehnološki: glavni poudarek je na informatizaciji podatkovne in 

informacijske ravni. Možnost za povečanje učinkovitosti obstoječih procesov 

se kaže v avtomatizaciji izvajanja delovnih opravil in zbiranju ter oblikovanju 

podatkov v ustrezne informacije s pomočjo informacijske tehnologije ne da bi 

pri tem karkoli razmišljali o preoblikovanju strukture samega procesa. 

b) Strateški: učinkovita uporaba informacijske tehnologije je pomemben faktor 

pri doseganju strateške in primerjalne prednosti podjetja s pomočjo 

preoblikovanja ali celo prenove poslovnih procesov, kar je mnogokrat 

povezano z uvedbo sistemov za upravljanje delovnih procesov. 

Za zagotovitev učinkovite informacijske podpore je potrebno poslovne procese 

definirati in razumeti. Pri tem nam pomagajo formalne tehnike in metode, s pomočjo 

katerih na nedvoumen, jasen in učinkovit način oblikujemo modele, s katerimi 

opišemo poslovne procese.  

Diplomsko delo prikazuje pristop k načrtovanju informatizacije delovnega procesa s 

pomočjo diagramske tehnike in metodo eEPC do izdelave fizičnega entitetno 

relacijskega modela. Implementacija in izdelava informacijskega sistema je 

prepuščena oddelku za razvoj programske kode oz. je tema ostalih diplomskih nalog. 

1.1 Opis poslovnega problema 

Banka ima v okviru podpore poslovanja organiziran sektor informatike, ki se deli na 

oddelek programske opreme in na oddelek sistemov in produkcije. Oddelek sistemov 

in produkcije skrbi za obratovanje in vzdrževanje tehnološko informacijske podpore, 

med katerimi je tudi upravljanje in vzdrževanje IT sredstev. Zaradi sprejete strategije 

poslovanja omenjeni oddelek z nadzorom delovanja in zmogljivosti IT sredstev 

zagotavlja neprekinjeno poslovanje. Za upravljanje neprekinjenega poslovanja 

omenjeni oddelek skrbi za načrtovanje, organiziranje, dokumentiranje, nabavo, 
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upravljanje in vzdrževanje IT sredstev, kar posledično pomeni veliko nameščanja, 

premeščanja in posodabljanja osnovnih sredstev. Vse to nakazuje, da je za uspešno 

upravljanje neprekinjenega poslovanja, samo iz naslova obvladovanja osnovnih 

sredstev, potrebno obvladovati veliko različnih podatkov. Samo z organiziranim 

beleženjem in shranjevanjem podatkov o upravljanju z osnovnimi sredstvi v 

podatkovni zbirki se lahko obvladuje pridobljene podatke o osnovnih sredstvih. Iz 

takšne podatkovne zbirke pridobimo celovitejše informacije o posameznem 

osnovnem sredstvu. Našteti delovni procesi so podprti s poslovno dokumentacijo v 

papirnati obliki (prenosnica osnovnega sredstva, naročilnica, delovni nalog) in 

deloma v elektronski obliki, ki jo predstavlja podatkovna zbirka v Excellovi datoteki. 

Skrbniki IT sredstev porabijo veliko časa za ustvarjanje in urejanje svojih evidenc z 

različnimi urejevalniki besedil oz. z zbiranjem papirnih poslovnih dokumentov v 

različne registratorje. Takšna organiziranost poslovnega procesa je zamudna in 

točnost podatkov je vprašljiva, saj prihaja do nepopolnih podvojenih datotek. 

Izdelava raznih poročil, analiz, kazalnikov uspešnosti in ostale različne obdelave 

podatkov je otežena, dolgotrajna in vprašljiva, kar povzroča velike težave pri 

vrednotenju posameznega dela z IT sredstvom ali IT opremo. Velikokrat se dogaja, 

da podatki zbrani v raznih evidencah ne ustrezajo dejanskemu stanju. 

Znotraj sektorja informatike je dovolj znanja za postavitev ustreznega poslovnega 

informacijskega sistema, s katerim se zagotavlja: 

− združitev vseh podatkov o IT sredstvih in opremi na enem mestu, 

− poenostavljeno ažuriranje in vpogled dejanskega stanja v vsakem trenutku, 

− podatek se zajema enkrat in je dostopen poljubnemu številu uporabnikov, 

− povečanje točnosti zbranih podatkov, 

− zmanjšanje porabe časa za operativno delo (vodenje evidenc, izdelava poročil 

in analiz). 

Informatizacija delovnega procesa upravljanja in vzdrževanja IT sredstev s 

poenotenjem podatkov v eni podatkovni bazi je pogoj za obvladovanje upravljanja z 

IT sredstvi ali IT opremo. 
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1.2 Predvidene metode obravnave 

 V diplomskem delu je uporabljenih več metod: 

a) Metodologija sekundarne analize: v diplomskem delu je v teoretičnem delu 

uporabljena metodologijo sekundarne analize virov, s katero bomo analizirali 

večino literature med katero spadajo učbeniki, knjige, različni članki in druga 

besedila, ki obsegajo problematiko preučevanja. Uporabljeni bodo obenem 

elektronski viri. 

b) Metoda deskripcije: skozi celotno diplomsko delo je uporabljena metoda 

opisovanja posameznih pojmov. 

c) Metoda kompilacije: z analiziranjem različne literature in virov so v 

diplomskem delu podane navedbe in citati drugih avtorjev. 

d) Statistična metoda: v diplomskem delu so z intervjujem zbrani podatki 

analizirani in prikazani v ustrezni diagramski tehniki, ki je predlog končne 

rešitve. 

e) Analitična metoda: diplomsko delo je kot celota razčlenjeno na posamezne 

dele. 

1.3 Uporabljena programska orodja 

Orodja za modeliranje poslovnih procesov so si med seboj podobna. Razvrstimo jih 

na namenjena modeliranju in orodja, ki so namenjena izvajanju poslovnih procesov. 

Pri odločitvi za ustrezno orodje se upošteva celovitost orodja in medsebojno 

povezanost modulov in zmožnost vključevanja obstoječih informacijskih orodij ter 

uporabniških rešitev. Pri izdelavi diplomske naloge je v pomoč programsko orodje 

Microsoft Visio, ki ga uporablja obravnavano podjetje. 

1.4 Predpostavke in omejitve 

V diplomski nalogi je znotraj oddelka sistemov in produkcije prikazan poslovni 

proces upravljanja in vzdrževanja IT sredstev, saj bi bila s predstavitvijo vseh 

poslovnih procesov diplomska naloga preobsežna.  

Cilj diplomskega dela je predstaviti pristop k informatizaciji poslovanja iz 

procesnega načrta do relacijske podatkovne zbirke in podati prednosti, ki jih taka 
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rešitev poslovanja prinaša. Diplomsko delo ne zajema izdelave končnega 

informacijskega sistema, saj je to predmet razvojnega oddelka za programsko 

opremo in tema ostalih diplomskih nalog. 

1.5 Pregled vsebine 

Diplomska naloga je razdeljena na šest poglavij. V uvodu je opisan poslovni 

problem. Predstavljene so predvidene metode dela, uporabljena programska oprema 

ter predpostavke in omejitve diplomske naloge. V nadaljevanju sledi predstavitev 

teoretičnih izhodišč k pristopu načrtovanja informatizacije poslovnega procesa, ki se 

s prikazom poslovnih pravil in pregledom poslovne dokumentacije zaključijo z 

izdelavo procesnega modela. Procesni model je prikazan po metodologiji eEPC in je 

izdelan s programskim orodjem Microsoft Visio. V nadaljevanju praktičnega dela je 

prikazan pristop k izdelavi fizično entitetno-relacijskega modela, na podlagi 

normalizacije, ki je hkrati končni izdelek diplomske naloge. Zaključne misli so 

povzete v zadnjem poglavju. 
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2 NAČRTOVANJE INFORMATIZACIJE POSLOVANJA 

Poslovni informacijski sistem je lahko zasnovan za zadovoljevanje informacijskih 

potreb posameznih segmentov poslovnega sistema organizacije, lahko pa pokriva 

področje več poslovnih funkcij ali celotnega poslovnega sistema. Takšni sistemi so 

zasnovani po enotnem konceptu, ki zagotavlja, da se podatek zajema enkrat samkrat 

in je dostopen poljubnemu številu uporabnikov (Vintar, 1996). 

Proces načrtovanja in gradnje informacijskega sistema običajno imenujemo 

življenjski ciklus informacijskega sistema, slika 1 (Vintar, 1996). 

M
od
e
lir
a
n
je

Operativna implementacija

Analiza

 

Slika 1: Življenjski ciklus (Fischer, 2004, str. 298) 

Načrtovanja se lotimo s pomočjo ene izmed metodologij za načrtovanje. Glede na 

množičnost metodologij si izberemo takšno, ki ustreza našemu modelu načrtovanja. 

Običajno si vsako podjetje priredi korake metodologije načrtovanja informacijskega 

sistema svojim potrebam (Baloh in Vrečar, 2009). 
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Na sliki 2 je podan okvir za načrtovanje informacijskega sistema. 

 

Slika 2: Koraki za načrtovanje informacijskega sistema (Baloh in Vrečar, 2007) 

Kakovostno načrtovanje baze podatkov je bistvenega pomena za izgradnjo take baze 

podatkov, ki bo dober temelj informacijskega sistema. Žal nas želja po hitrih 

rezultatih prepogosto pripelje do slabega in površnega načrtovanja, ki ima za 

posledico velike stroške (Grad in Jaklič, 1996). 

2.1 Opredelitev problema 

Vsako načrtovanje informacijskega sistema se začne z opredelitvijo problemskega 

stanja. V tej točki je opisana problematika oz. je opredeljen problem, ki mu sledi 

ciljno ali želeno stanje po uvedbi informacijskega sistema. Torej, definirati je 

potrebno problemsko in ciljno stanje (Baloh in Vrečar, 2009). 
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Tabela 1: Tabela problemskega in ciljnega stanja 

Problemsko stanje Ciljno stanje 
Zaposleni porabijo preveč časa z 
ustvarjanjem naročil, servisnih in 
delovnih nalog ter prenosnic, 
spreminjanju podatkov v raznih 
evidencah, zbiranju podatkov za izdelavo 
raznih poročil in analiz. 

Porabiti bistveno manj časa za operativno 
delo. 

Velikokrat se dogaja, da podatki zbrani v 
raznih evidencah ne ustrezajo 
dejanskemu stanju. 

Doseči usklajenost med evidencami in 
dejanskim stanjem. 

Zaposleni za ureditev svojih evidenc 
porabijo veliko časa za ustvarjanje in 
urejanje dokumentov z različnimi 
urejevalniki besedil oz. z zbiranjem 
papirnih poslovnih dokumentov v 
različne registratorje. 

Zagotoviti informacijski sistem, ki bo 
združil vse podatke o osnovnih sredstvih 
na enem mestu in zagotovil 
poenostavljeno posodobitev in vpogled v 
dejansko stanje v vsakem trenutku. 

Zaradi nepopolnih ali podvojenih 
evidenc je točnost zbranih podatkov 
vprašljiva in s tem otežena izdelava 
poročil, analiz, kazalnikov uspešnosti idr. 

Zagotoviti informacijski sistem, ki bo 
omogočil hitre in kakovostne izdelave 
poročil, analiz idr. 

Vir: Baloh in Vrečar, 2009 

2.2 Identifikacija informacijskih potreb 

Pri identifikaciji informacijskih potreb opredelimo katere informacije, v skladu z 

opredeljenimi cilji, potrebujemo za izdelavo poročil in analiz. 

Pri identifikaciji informacij ločimo med poročili in analizami. Poročila vključujejo 

informacije, ki jih želimo dobivati v isti standardni obliki za izbrano obdobje. To 

pomeni, da pridobivanje poročil lahko avtomatiziramo z dnevnimi, tedenskimi ali 

mesečnimi poročili, ki jih računalnik avtomatično pošilja izbranim prejemnikom. 

Analize predstavljajo t.i. »ad-hoc« informacije. To so informacije, ki jih potrebujemo 

v trenutku sprejemanja posamezne odločitve, kasneje ne. Analize niso definirane 

vnaprej. Temu primerno podrobneje definiramo poročila, v okviru analiz definiramo 

le najpogostejše uporabljene analize (Baloh in Vrečar, 2009). 
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Tabela 2: Tabela poročil in analiz ter njihovih prejemnikov 

 Vodja Direktor Skladiščnik 
Poročila    
Stanje zalog po Vrsti osnovnega sredstva. DA  DA 
Količina izbranega Osnovnega sredstva  v uporabi. DA DA DA 
Lastništvo posameznega osnovnega sredstva po 
stroškovnem mestu. 

DA  DA 

Lastništvo posameznega osnovnega sredstva po 
uporabniku. 

DA  DA 

Analize    
Koliko osnovnih sredstev je bilo v servisu in opis 
okvare. 

DA  DA 

Datum zadnje nabave osnovnega sredstva. DA DA  
Kdaj in koliko je bilo prevzetega izbranega 
osnovnega sredstva v izbranem časovnem obdobju. 

DA DA  

Kolikokrat je bilo posamezno osnovno sredstvo v 
popravilu. 

DA DA  

Najpogostejša okvara izbranega osnovnega sredstva. DA DA  
Vir: Damij, 2007 

2.3 Posnetek obstoječega stanja 

V tem koraku izdelamo posnetek obstoječega stanja, da bi pridobili vse potrebne 

informacije, procese in aktivnosti v posameznem poslovnem procesu, ki bodo v 

nadaljevanju služili za izdelavo informacijskega sistema. Zbrani podatki v 

nadaljevanju služijo za primerjavo obstoječega in prenovljenega stanja. Posnetek 

stanja poteka na več načinov. Največkrat se za ugotavljanje posameznega poslovnega 

procesa uporabi intervju ali pogovor s sodelujočimi osebami, podroben pregled 

poslovnih dokumentov, ki opisujejo poslovanje izbranega procesa in informacijske 

tokove med posameznimi aktivnostmi.  

Med najpomembnejše vsebinske dele posnetka stanja uvrščamo (Baloh in Vrečar, 

2009): 

− izdelavo procesnega modela, 

− izdelavo seznama obstoječih poslovnih pravil in 

− izdelavo modela podatkov. 

Namen posnetka obstoječega stanja je zbrati ustrezno dokumentacijo in nikakor ne 

ponovno izdelovanje, razen v primeru, ko dokumentacija ne obstaja. V dotičnem 
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primeru gre za kombinacijo obojega, saj obstajajo poslovni dokumenti in nenapisana 

pravila ali navodila o izvajanju posameznih delovnih procesov. 

Pri posnetku obstoječega stanja se ugotavlja, da poslovanje poteka ročno preko 

elektronske pošte in da se za podporo dokumentnemu poslovanju uporablja sistem 

Lotus Notes/Domino. Aplikacija znotraj sistema Lotus Notes/Domino je namenjena 

evidenci osnovnih sredstev, ki je pomanjkljivo računalniško podprta.  

Lotus Notes/Domino je glavni IBM-ov sistem za sodelovanje in skupinsko delo, ki 

banki nudi sporočilni, poštni sistem in aplikativne rešitve za skupinsko delo. Kot 

aplikativni sistem je primeren za izdelavo aplikacij, ki temeljijo na podpori 

dokumentnega poslovanja. Z vgrajenimi funkcijami povezovanja lahko uporabimo 

obstoječe informacijske vire za neposreden dostop do relacijskih podatkovnih zbirk 

in aplikacij ERP (Enterprise Resource Planing). Čeprav je Lotus Notes/Domino 

uporaben na mnogih področjih, ni primeren za (Lazar, 2007): 

− relacijsko zbirko podatkov, 

− izdelavo natančnih poročil, 

− zapletene matematične in računovodske aplikacije. 

Domino ima dokumentno bazo, v katero lahko shranjujemo razne objekte. V Domino 

bazi je osnovni gradnik dokument. Dokumenti v dokumentni Domino bazi lahko 

vsebujejo različno število objektov in dokumentnih tipov, kot so: tekst, bogati tekst, 

številčni podatki, strukturirani podatki, datumski podatki, slike, zvok, video, pripete 

datoteke, vgrajeni objekti, Java in ActivX programske komponente (Lazar, 2007). 

»Osnovna značilnost dokumentnega prostora (baza) je v tem, da ni strukturiran in s 

tem ni primerljiv z relacijsko bazo podatkov.« (Lazar, 2007, str. 25). 

»Baza v DB2-ju ni strukturirana baza!« (Lazar, 2007, str. 25). 

Poslovna pravila znotraj posameznega delovnega procesa niso jasno definirana in 

hkrati ni dokumentov, ki bi opredeljevali poslovanje znotraj posameznega delovnega 

procesa. Iz teh ugotovitev sledi, da je potrebno procesni in podatkovni model 

postaviti iz nič. Dva modela, vključno s poslovnimi pravili, je potrebno postaviti na 

novo in ni potrebe po primerjavi z obstoječim stanjem. Pri izdelavi procesnega in 
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podatkovnega modela se je potrebno opreti na obrazce, ki se uporabljajo v 

elektronski pošti, na poslovno dokumentacijo v papirnati obliki in na nabor podatkov 

iz dokumentnega sistema Lotus Notes/Domino. Pri izdelavi poslovnih pravil si je 

potrebno pomagati z razgovori sodelujočih pri posameznem delovnem procesu ter z 

analizo aktivnosti in dogodkov znotraj delovnega procesa. 

2.3.1 Procesni model 

Procesni model pove, katere aktivnosti se izvajajo v izbranem procesu, kdo jih 

izvaja, v kakšnem zaporedju se izvajajo in kdaj so potrebni vhodi za izvedbo 

aktivnosti oz. rezultati aktivnosti (Baloh in Vrečar, 2009). 

O procesnem modelu se podrobneje govori v nadaljevanju. 

2.3.2 Poslovna pravila 

»Pred gradnjo podatkovnega vira morajo strokovnjaki – informatiki izdelati načrt, ki 

pa ne more nastati brez predhodne analize uporabnikovih potreb, saj le uporabnik 

dovolj dobro pozna problemsko področje, ki ga želimo predstaviti s podatki v 

podatkovnem viru. Povezave in odvisnosti med objekti in podatki, ki te objekte 

opisujejo, odražajo poslovna pravila organizacije, ki jih najbolje pozna prav 

uporabnik.« (Jaklič, 1999, str. 15). 

Poslovna pravila krmilijo izvajanje izbranega procesa. Postavljajo jih ravnatelji 

podjetja/funkcij/procesov, namenjeni so izvajalcem posameznih aktivnosti, da vedo, 

kako se morajo odločiti pri posameznem poslovnem dogodku. Poslovna pravila se 

vgrajujejo v podatkovne zbirke, ki poskrbijo za to, da postane krmiljenje poslovnih 

procesov avtomatično (Baloh in Vrečar, 2009). 

2.3.3 Model podatkov 

Model podatkov pove, o čem zbiramo podatke (naročila, kupci, dobavitelji, artikli), 

katere podatke zbiramo (o artiklu zbiramo podatke o šifri artikla, nazivu artikla, ceni 

idr.) in kako so podatki med seboj povezani (pri enem dobavitelju lahko naročimo 

večkrat, na enem naročilu je lahko podatek le o enem dobavitelju). V model 
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podatkov so vgrajena tudi poslovna pravila in določila, kdo od zaposlenih sme 

dostopati do katerih podatkov (Baloh in Vrečar, 2009). 

2.4 Prenova obstoječega stanja 

Pri prenovi obstoječega stanja se upošteva podano problemsko in ciljno stanje. V 

omenjeni fazi načrtovanja je potrebno poiskati primerno rešitev problemskega stanja, 

se jo kasneje implementira in v končni fazi tudi uporablja. Zaželeno je, da pri tej 

točki obenem sodelujejo končni uporabniki, saj bodo ključni uporabniki 

prenovljenega informacijskega sistema. 

Pri doseganju ciljnega stanja projektna ekipa običajno posega po organizacijskih in 

informacijskih rešitvah. Izboljšave se iščejo v spremenjeni organizacijski strukturi, 

organizaciji dela, organizacijski kulturi in kadrovski politiki, prav tako pa v 

avtomatizaciji rutinskih aktivnosti, v večji dostopnosti do informacij, v hitrejšem in 

lažjem vnosu podatkov, koordinaciji dela na daljavo, sledenju produktov ipd. (Baloh 

in Vrečar, 2009). 

Najpomembnejši vsebinski deli prenove obstoječega stanja so (Baloh in Vrečar, 

2009): 

− prenovljen procesni model, 

− prenovljen seznam poslovnih pravil in 

− prenovljen model podatkov. 

S pravilnim in pravočasnim definiranjem potreb in študijo izvedljivosti se lahko že 

na začetku izogne najpogostejšim tveganjem pri razvoju informacijskih sistemov, ki 

so v splošnem naslednji (Rao Vallabhaneni, 1996): 

− neprimerno vodenje življenjskega cikla projekta razvoja novega 

informacijskega sistema, 

− nov informacijski sistem ne podpira uporabnikovih zahtev oziroma poslovnih 

procesov v celoti, 

− neprimerni viri za razvoj in vzdrževanje novega informacijskega sistema, 

− nepovezljivost različnih sistemov v poslovnem procesu, zaradi česar se 

izgublja poslovna prednost in podatki med sistemi, 
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− neprimeren in neučinkovit nadzor nad razvojem in/ali vzdrževanjem 

informacijskega sistema, 

− prekoračitev stroškov razvoja in vzdrževanja novega informacijskega 

sistema, 

− prekoračitev časovnih okvirov za razvoj novega informacijskega sistema in 

demotiviranje zaposlenih. 

2.5 Izdelava ali nakup 

Izvajanje tega koraka je odvisno od tega, kako v izbranem podjetju izvajajo 

računalniško podporo izbranim rešitvam. Pri tem se podjetja običajno odločajo med 

naslednjimi alternativami (Baloh in Vrečar, 2009): 

− lasten razvoj računalniških aplikacij, 

− nakup in uvajanje že izdelanih, standardiziranih računalniških aplikacij, 

− outsourcing izdelave računalniških aplikacij: izdelavo računalniških aplikacij 

izvede zunanje podjetje. 

Pri obravnavanem podjetju so smernice razvoja v samostojni programski opremi, ki 

temeljijo na Oraclovi podatkovni bazi, Java kot razvijalno programsko okolje in AIX 

kot osnovni operacijski sistem. Celotno izvorno kodo katerekoli aplikacije, ki se 

uporablja v bančnem sistemu imajo in razvijajo programerji znotraj obravnavanega 

podjetja, saj stremijo k samostojnosti in neodvisnosti od zunanjih sodelavcev. Zaradi 

specifične situacije večjih stroškov v tej smeri ni predvidenih. 

2.6 Testiranje in uvajanje 

Projektna ekipa v tem koraku preveri, ali izdelane rešitve rešujejo probleme, 

postavljene v prvem koraku. Tu ne gre za testiranje delovanja računalniških aplikacij 

temveč zgolj za pregled našega želenega ciljnega stanja (Baloh in Vrečar, 2009). 

Aktivnost testiranja se izvede v testnem okolju takoj po osnovnem testiranju, ki ga 

opravi sam razvijalec-programer. Testiranje v testnem okolju prevzame ekipa 

tehnologov skupaj s skupino končnih uporabnikov. Morebitne odkrite napake in 

pomanjkljivosti se v tej fazi odpravijo in dokumentirajo. Testiranje je zaključeno, ko 
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se rezultati testiranja ujemajo s pričakovanimi rezultati. Aktivnost se zaključi z 

zaključnim poročilom o izvedbi testiranja z vsemi ugotovitvami, predlogi in 

popravki. 

Navadno po testiranju sledi uvajanje uporabnikov. Uvajanje uporabnikov k novemu 

načinu dela je ključni korak ob zaključku informatizacije poslovnega procesa, saj 

bomo z uporabnikove strani dobili povratno informacijo ali je informatiziran 

poslovni proces ustrezen in ali je prinesel načrtovane učinke. Nikakor ni zaželen 

informatiziran poslovni proces, ki pri končnih uporabnikih predstavlja odpor in 

posledično več dela. Poleg uvajanja končnih uporabnikov je potrebno uvajanje za 

skrbnike aplikacijskega sistema. Glavni cilj uvajanja uporabnikov in skrbnikov je: 

− pripraviti produkcijsko okolje, 

− v delo vpeljati končne uporabnike in skrbnike, 

− izvesti potrditveni test, 

− namestiti rešitev v produkcijo. 

2.7 Ovrednotenje uvedenih rešitev 

Po določenem obdobju, ki je določeno kot uvajalno obdobje, se preveri ali uvedena 

rešitev rešuje postavljeno problemsko stanje (Baloh in Vrečar, 2009). 

2.8 Vzdrževanje uvedenih rešitev 

Projektna ekipa spremlja delovanje in izvajanje novih rešitev ter po potrebi predlaga 

spremembe v izvajanju procesa, organizaciji dela, poslovnih pravil oz. v 

informacijski podpori. Popravke računalniških aplikacij izvaja tisti, ki jih je izdelal 

(Baloh in Vrečar, 2009). 

Naloga vzdrževanja je spremljati delovanje informatiziranega poslovnega sistema, 

beležiti morebitna odstopanja, se odzvati na odkrite probleme v delovanju, izvajati 

nadgradnje in planirati dodelave. Pomembno je obenem, da se vsa vzdrževalna dela 

in aktivnosti beleži in dokumentira. Faza vzdrževanja se izvaja ves čas življenjskega 

cikla sistema. 
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3 OPIS DELOVNEGA PROCESA 

Model procesov je namenjen prikazu aktivnosti, izvajalcev aktivnosti ter povezanosti 

med aktivnostmi in izvajalci. Model podatkov je namenjen prikazu podatkov, ki jih 

hranimo in povezanosti podatkov. Osnovo za izdelavo omenjenih modelov 

predstavlja opis procesov, za katere izdelujemo modele in do katerega pridemo s 

pomočjo intervjujev oz. s pomočjo analize obstoječe dokumentacije, ki opisujejo 

obravnavane procese (Baloh in Vrečar, 2009). 

Opis celotnega procesa lahko razdelimo na podprocese, vsebinsko zaokrožene sklope 

aktivnosti, ki bodo osnova za izdelavo procesnih modelov (Baloh in Vrečar, 2009). 

Če želimo izdelati ustrezen podatkovni model moramo poznati vse potrebne podatke 

v posameznem poslovnem procesu, saj le-ti predstavljajo osnovo za ustvarjanje 

podatkovne baze. S poznavanjem aktivnosti znotraj delovnega procesa in  uporabo 

poslovne dokumentacije se lahko izdela procesni načrt za upravljanje in vzdrževanje 

IT sredstev. 

 Proces upravljanja in vzdrževanja IT sredstev in opreme je razdeljen na podprocese, 

ki so vsebinsko zaokroženi v aktivnosti. Aktivnosti so osnova za izdelavo procesnega 

modela, in sicer (Baloh in Vrečar, 2009): 

− sprejemanje naročil: Vsako prijavljeno okvaro ali težavo je potrebno 

zabeležiti v ustrezno evidenco z ustreznim statusom. Naročilo se lahko zavrne 

ali posreduje v nadaljnjo obdelavo z odprtjem delovnega naloga. Zaporedno 

številko evidence ustvari računalniška aplikacija samodejno, operater vnese 

uporabnika in status naročila. Status naročila je lahko zavrnjen ali odprt 

delovni nalog. 

− ustvarjanje delavnega naloga: Zaporedno številko delovnega naloga, datum 

otvoritve in nosilca delovnega naloga dodeli računalniška aplikacija 

samodejno. Operater vnese uporabnika, mikrolokacijo, stroškovno mesto, 

inventarno številko osnovnega sredstva in v šifrantu izbere ustrezno okvaro 

ali težavo. V opombi lahko v nekaj besedah opiše problem. Vnos podatkov se 

vrši preko spletnega obrazca. 
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− obveščanje vodje oddelka: Pri vsakem ustvarjenem in zaključenem delovnem 

nalogu računalniška aplikacija samodejno pošlje elektronsko sporočilo vodji 

oddelka o statusu delovnega naloga. 

− posredovanje delavnega naloga: Če operater ne odpravi okvare ali težave in 

ne zapre delovnega naloga, ima možnost posredovati ga v nadaljnjo 

obravnavo. Izbira lahko med internimi službami podpore in zunanjimi 

izvajalci. V primeru izbire zunanjega izvajalca, se odpre naročilo zunanjemu 

izvajalcu. Računalniška aplikacija samodejno dodeli šifro naročila, datum 

otvoritve naročila, inventarno številko osnovnega sredstva, naziv osnovnega 

sredstva, serijsko številko osnovnega sredstva, model osnovnega sredstva. 

Posredovalec iz šifranta vnese ustrezno okvaro. Posredovane podatke se v 

elektronski obliki posreduje zunanjemu izvajalcu. Zunanji izvajalec na 

podlagi posredovanih podatkov odpre servisni list, ki ga po odpravi okvare v 

elektronski obliki posreduje naročniku. Servisni list je priloga delovnega 

naloga. 

− zaključevanje delovnega naloga: Končni uporabnik, ki mu je bil dodeljen 

delovni nalog mora le tega zaključiti s kratkim opisom in statusom zaprtega 

delovnega naloga. Iz statusa mora biti razvidno, ali je okvara ali težava 

uspešno rešena, zavrnjena ali nerešljiva. Status zaprtega delovnega naloga 

računalniška aplikacija samodejno pošlje operaterju, ki je odprl delovni nalog 

in vodji oddelka. V primeru udeležbe zunanjega izvajalca je priložena 

povezava na servisni list. 

− zamenjava osnovnega sredstva: V primeru, da je za ugodno rešitev okvare ali 

težave z osnovnim sredstvom potrebna zamenjava, se izvede premik 

osnovnega sredstva. Premik osnovnega sredstva se zabeleži v prenosnici 

osnovnega sredstva. Prenosnica osnovnega sredstva vsebuje datum premika, 

inventarno številko osnovnega sredstva, naziv osnovnega sredstva, 

mikrolokacijo, stroškovno mesto, novega lastnika osnovnega sredstva ter 

osebo, ki je premik izvedel. 

3.1 Pregled poslovnih pravil 

Poslovna pravila vgrajujemo v podatkovne zbirke, saj tako postane krmiljenje 

poslovnih procesov samodejno. Računalniška aplikacija usmerja uporabnika (z 
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zaporedjem vnosnih obrazcev), ga pri njegovem delu omejuje (s pravili, ki omejujejo 

vnos podatkov) in mu svetuje (s pomožnimi izpisi, razlagami). Poslovna pravila se v 

informacijskem sistemu odražajo v modelu procesov in modelu podatkov (Baloh in 

Vrečar, 2009). 

Iz opisa procesa je izdelan seznam poslovnih pravil, in sicer: 

− pri sprejemanju naročila je potrebno vnesti podatke o uporabniku, stroškovno 

mesto, mikrolokacijo prostora in opis okvare ali težave, 

− sprejeto naročilo mora imeti zaporedno številko naročila, datum in uro 

sprejetja naročila, 

− delovni nalog mora imeti svojo enoznačno zaporedno številko, datum odprtja 

in zaprtja in status delovnega naloga, 

− status delovnega naloga se v obliki obvestila posreduje vodji oddelka, 

− če se izda delovni nalog zunanjemu izvajalcu, se odpre naročilo s tekočim 

datumom in enoznačno zaporedno številko, 

− za istega zunanjega izvajalca lahko naročilo izdajo različni zaposleni znotraj 

sektorja informatike, 

− naročilo zunanjemu izvajalcu je izvedeno v elektronski obliki, 

− zunanji izvajalec svoje ugotovitve poda na servisnem listu, ki je v elektronski 

obliki in dodan kot priloga delovnemu nalogu, 

− servisni list ima enoznačno zaporedno številko, datum začetka in konca 

opravila, 

− iz servisnega lista mora biti razvidna inventarna številka osnovnega sredstva, 

šifra sestavine, šifra okvare, status prejete naloge, 

− vsako naročilo se povezuje z enim servisnim listom, servisni list z enim 

delovnim nalogom, prenosnica osnovnega sredstva z enim delovnim 

nalogom, 

− prenosnica osnovnega sredstva vsebuje osnovno sredstvo, lastnika osnovnega 

sredstva, datum premika osnovnega sredstva in zaposlenega, ki je premik 

izvedel, 

− vsaka organizacijska enota ima svojo mikrolokacijo, 

− znotraj organizacijske enote je več mikrolokacij in več stroškovnih mest, 
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− eno stroškovno mesto ima lahko več mikrolokacij in ena mikrolokacija ima 

lahko več stroškovnih mest, 

− zaposleni imajo lahko več mikrolokacij, a le eno stroškovno mesto, 

− zaposleni imajo lahko več osnovnih sredstev, osnovno sredstvo ima lahko 

samo enega lastnika, 

− če ima eno osnovno sredstvo več uporabnikov, se za lastnika osnovnega 

sredstva določi stroškovno mesto, 

− delovno mesto zaposlenega je pogojeno s stroškovnim mestom v obliki 

izbirnega šifranta, 

− osnovno sredstvo ima enega serviserja, serviser ima več osnovnih sredstev, 

− dobavitelj osnovnih sredstev ima več osnovnih sredstev, osnovno sredstvo 

ima enega dobavitelja, 

− vsako osnovno sredstvo ima svojo inventarno številko. 

3.2 Pregled poslovnih dokumentov 

Osnovo za izdelavo podatkovne zbirke predstavljajo tudi poslovni dokumenti. 

Poslovni dokumenti v komercialnem poslovanju so nabavno naročilo, potrditev 

naročila, najava, dobavnica, prejemnica, račun in prodajno naročilo (Baloh in Vrečar, 

2009). 

V obravnavanem podjetju obstajajo naslednji poslovni dokumenti: naročilnica, 

delovni nalog in prenosnica. 
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4 IZDELAVA PROCESNEGA MODELA 

Pri izdelavi procesnega načrta gre za predstavitev modela novega procesa, ki 

prikazuje in predlaga spremembe in izboljšave na podlagi predhodnih analiz 

obstoječega stanja. Za samo izdelavo procesnega načrta so na razpolago različne 

tehnike in orodja, odvisno od tega kakšno predznanje obstaja oz. odvisno od namena 

kaj se želi z modelom prikazati. Slika 3 prikazuje tesno povezanost organizacije 

podjetja, delavnega procesa in informacij pri izdelavi procesnega modela. 

 

Slika 3: Povezanost organizacije podjetja, delavnega procesa in informacij (Fischer, 

2004, str. 299) 

Modeliranje služi lažjemu razumevanju poslovnega procesa, ker so lahko ti zelo 

kompleksni. S postavitvijo modela lažje analiziramo celotno sliko poslovanja in 

odkrijemo slabosti obstoječega modela poslovnega procesa. Po analizi nam modeli 

omogočajo ocenjevanje prenovljenega procesa in lažje razumevanje informacijskih 

potreb pri informatizaciji procesa (Kovačič in drugi, 2004). 

Trenutno je na tržišču veliko različnih orodij in tehnik za modeliranje procesov, zato 

je še kako pomembno, da si izberemo takšno orodje in tehniko za modeliranje 

procesov, ki nam najbolj odgovarja. Trenutno se v praksi uporablja največ naslednjih 

procesov: 

− diagrami toka podatkov (angl. Data Flow Diagram), 

− diagrami poteka in procesni diagrami poteka (angl. Process Maps), 
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− razširjen EPC (angl. extended Event driven Process Chain), 

− EPM (angl. Enhanced Process Maps), 

− Petrijeve mreže, 

− BPD (angl. Bussiness Process Diagram). 

1. nivo

model podjetja

2. nivo

grob model

3. nivo

podroben model

eEPC

Funkcijsko drevo

Diagram dodane vrednosti

 

Slika 4: Nivoji abstrakcije poslovnih procesov (Heričko, 2001) 

Kot prikazuje slika 4, nivoji abstrakcije poslovnih procesov, obravnavano podjetje 

izmed naštetih diagramskih tehnik, uporablja razširjen EPC ali eEPC diagram. 

4.1 eEPC Diagram 

S tehniko eEPC lahko prikazujemo organizacijski, funkcijski, procesni in podatkovni 

vidik. V modelu predstavimo verigo funkcij, ki jih prožijo posamezni dogodki skozi 

proces. Iz modela lahko natančno vidimo, katere funkcije sproži ustrezen dogodek. V 

procesu se dogodki sprožijo le določen trenutek, funkcije pa se odvijajo dalj časa. S 

kombinacijo obeh v modelu lahko prikažemo odvijanje celotnega procesa. Tehnika 

uvaja naslednje temeljne koncepte modeliranja procesov (Heričko, 2001): 

− aktivnost, ki je zaporedje operacij, ki so potrebne za zaključek dela, 

− dogodek je impulz, ki sproži aktivnost ali pa spremeni stanje procesa, 

− kontrolni tok je potek procesa po aktivnostih, 

− točke razvejitve in združevanja so točke, kjer se procesni tokovi združujejo 

ali ločujejo in predstavljajo procesno logiko izvajanja procesa, 
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− vloga (uporabniki ali izvajalci), odgovorna oseba ali izvajalec aktivnosti, ki 

ima v tistem stanju oziroma trenutku tudi določena pooblastila in naloge za 

izvajanje aktivnosti, 

− informacijski tok so dokumenti in sporočila, ki lahko dogodke sprožijo, lahko 

pa nastopa tudi kot pasivna komponenta procesa, 

− podprocesi ali povezave z drugimi procesi. 

S tehniko eEPC lahko izdelamo zelo podroben model delovnega procesa, zato je 

pomembno definirati vse podatke in dokumente, ki sprožijo posamezne procese, vse 

povezave med procesi in naloge posameznega procesa. Zaradi svojih lastnosti je 

tovrstna tehnika priporočljiva pri modeliranju delovnih procesov z namenom 

uvajanja novega sistema za upravljanje z delovnimi procesi, saj na enem diagramu 

združimo prikaz treh pogledov na poslovni proces: 

a) Procesni (potek izvajanja procesa), 

b) Organizacijski (izvajalci), 

c) Podatkovni (podatkovni vhodi in izhodi). 

4.1.1 Osnovni gradniki 

Slika 5 prikazuje osnovne gradnike oziroma temeljni koncept eEPC modeliranja, ki 

so naslednji (Krisper in drugi, 2003): 

a) dogodek (označuje dogodek, dejanje ali stanje, ki sproži ali omogoči 

izvajanje procesa ali posamezne aktivnosti oz. opisuje stanje po zaključeni 

aktivnosti), 

b) aktivnost (označuje eno ali več medsebojno povezanih aktivnosti ali 

postopkov – posamezni »korak«, ki ga izvedemo), 

c) logični povezovalniki (usmerjajo potek izvajanja aktivnosti oz. prikazujejo 

logiko izvajanja procesa), 

d) kontrolni tok (nakazuje potek izvajanja procesa, medsebojno povezuje 

dogodke, aktivnosti in logične povezovalnike), 

e) povezovalnik strani (dodatni simbol za povezovanje strani, ko so diagrami 

preveliki, da bi jih narisali na eni strani), 
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f) informacijski objekt (predstavlja dele sistema, v katerih so shranjeni določeni 

podatki – entiteta ali več entitet skupaj), 

g) podatkovni tok (usmerjena povezava, ki nakazuje potek podatkov iz 

informacijskega objekta v aktivnost ali obratno ali oboje hkrati), 

h) organizacijski objekt (prikazuje izvajalce ali odgovorne za izvajanje 

aktivnosti), 

i) organizacijska povezava (neusmerjena povezava, ki povezuje organizacijski 

objekt in aktivnost). 

 

Slika 5: Osnovni gradniki eEPC modeliranja 

4.1.2 Orodja za modeliranje poslovnih procesov 

Po izbrani tehniki, ki se uporabi za modeliranje, se potrebuje ustrezno orodje 

namenjeno za modeliranje delovnih procesov. Orodja za modeliranje delovnih 

procesov služijo kot pomoč pri izdelavi dokumentacije obstoječega poslovnega 

procesa, kot pomoč pri analizi možnih popravkov ali posodobitev in kot pomoč pri 

prenovi poslovnih procesov. Zaradi velikega števila je izbira orodja za modeliranje 

poslovnih procesov težka, saj vsa ali vsaj večina njih ponuja grafično predstavitev. 

Med seboj se razlikujejo po kakovosti, zmožnosti in namenu. Temu primerno se je 

treba zavedati, da niso vsa orodja primerna za vsa podjetja oz. niso primerna za vse 

uporabnike. Med najbolj znanimi orodji na tržišču najdemo : 

a) CASE Tools, 

b) ARIS Tools, 

c) BONAPART, 

d) ABC Graphics Suite, 

e) Architect, 

f) Paradigm Plus, 
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g) IBM Business Process Modeler, 

h) ADONIS in 

i) iGrafx. 

Pri metodologiji računalniško podprtih orodij CASE Tools (Computer Aided 

Software Engineering) gre za urejevalnike besedil in za različna orodja za izdelavo 

slik, shem in diagramov z uporabo različnih diagramskih tehnik. Predvsem gre za 

računalniška orodja, ki niso namenjena samo generiranju kode, temveč lahko z njimi 

izdelujemo načrte podatkovnih baz, diagrame tokov podatkov, entitetno relacijske 

modele, programske specifikacije, dokumentacijo razvoja in arhitekturo 

informacijskih sistemov. Najbolj poznana CASE orodja so: 

− Oracle Designer, 

− Together Borland, 

− Database Designer for MySql, 

− Visual Paradigm for UML, 

− Visio in 

− Ultimus. 

Izmed naštetih CASE orodij banka uporablja CASE orodje VISIO. 

Visio je aplikacija namenjena risanju poslovnih in tehničnih diagramov, ki 

dokumentirajo in  organizirajo tako procese kot sisteme. Risbe in diagrami narejeni z 

Visiom, omogočajo slikovito predstavitev in posredovanje podatkov na jasen, jedrnat 

in učinkovit način, za katerega zgolj številke in besedilo ne zadostuje (Farris, 2000). 

V diplomski nalogi je za izgradnjo procesnega in podatkovnega modela, ki služi kot 

osnova za izdelavo fizičnega entitetno relacijskega modela, uporabljen Visio, saj 

omogoča avtomatsko generiranje logičnega modela iz konceptualnega modela. 

4.2 Procesni model 

V nadaljevanju se s pomočjo modela eEPC prikaže posnetek obstoječega stanja, iz 

katerega je razviden organizacijski, funkcijski, procesni in podatkovni vidik. S 

kombinacijo dogodkov in funkcij, ki so združeni v zaporedje, je opisan poslovni 

proces kot logična veriga dogodkov. 
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Slike v nadaljevanju prikazujejo proces upravljanja in vzdrževanja IT sredstev oz. 

sprejemanja in odpravljanja težav uporabnikov z osnovnimi sredstvi, ki kakor koli 

ovirajo delovni proces. Iz procesa je lepo razvidna kakšna poslovna dokumentacija 

nastaja vzdolž procesa in kdo so sodelujoči pri posameznem dogodku/poslovnem 

procesu. 

V banki je znotraj sektorja informatike organiziran oddelek za pomoč uporabnikom. 

Naloga operaterja je sprejemati okvare in težave IT sredstev oz. kakršnokoli težavo 

ali okvaro, pri kateri prihaja do motenja delovnega procesa. Operater vsako sprejeto 

okvaro ali težavo zabeleži v ustrezno evidenco in jo na podlagi prejete zahteve poda 

v ali reševanje ali v dopolnjevanje zaradi pomanjkljivih informacij. Ko operater 

zbere dovolj informacij o okvari ali težavi, odpre delovni nalog in začne z 

reševanjem. Vodja oddelka je za vsako otvoritev delovnega naloga obveščen z 

ustreznim obvestilom preko elektronske pošte, v katerem je podan status odprtega 

delovnega naloga. Operater poskuša nalogo opravit v najkrajšem možnem času. 

Naloga je zaključena, ko je zaključen delovni nalog. O statusu delovnega naloga je 

vodja obveščen z ustreznim obvestilom preko elektronske pošte. V primeru, da 

prevzeto nalogo operater ne uspe rešiti sam, delovni nalog naslovi na podporno 

službo znotraj sektorja informatike. Podporna služba o statusu delovnega naloga 

sporoča operaterju, ki na podlagi prejetih informacij delovni nalog zaključi. V 

primeru, da podporna služba ne uspe odpraviti okvare ali težave, zaprosi za pomoč 

(preko naročilnice ali servisnega lista)  zunanjega izvajalca, ki v določenem 

pogodbenem roku okvaro ali težavo odpravi. Ugotovitve se zabeleži na servisni list, 

ki služi za kasnejše zapiranje delovnega naloga oz. za izvedbo primerne rešitve. Ko 

zunanji izvajalec ne uspe odpraviti okvare ali težave predlaga zamenjavo, 

premestitev ali prenaložitev IT sredstva. Svoje ugotovitve zabeleži na servisni list, ki 

je delovnemu nalogu dodan kot priloga. Trenutni lastnik delovnega naloga lahko v 

takem primeru izvede fizično zamenjavo osnovnega sredstva, ki jo lahko na podlagi 

mnenja zunanjega izvajalca, predlaga za odpis. Vsak premik osnovnega sredstva na 

drugo lokacijo je potrebno zabeležiti v ustrezno evidenco in o dogodku poročati v 

delovnem nalogu. 
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Slika 6: Sprejemanje naročil in odpiranje delovnega naloga 
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Slika 7: Posredovanje in izvajanje delovnega naloga 
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Slika 8: Zaključevanje delavnega naloga 
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Slika 9: Zamenjevanje, premeščanje in odpisovanje opreme 
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5 IZDELAVA PODATKOVNEGA MODELA 

»Model podatkov pove, o čem zbiramo podatke, katere podatke zbiramo in kako so 

podatki med seboj povezani.« (Baloh in Vrečar, 2009, str. 34). 

Načrtovanje relacijske podatkovne baze poteka na naslednja dva načina (Mohorič, 

1997): 

a) s pomočjo konceptualnega modela, ki ga preslikamo v relacijski model, 

b) neposredno z načrtovanjem relacijskih shem, kjer za načrtovanje služi 

množica atributov, ki so načrtovalcu dobro poznana in jih namerava 

predstaviti s podatkovnim modelom. 

Podatek je opis oz. zapis nekega pojava ali dejstva, ki je lahko predstavljen v 

številčni, tekstovni ali grafični obliki. Podatki, s katerimi opisujemo pojave oz. 

dejstva, se nanašajo na t.i. objekte oziroma entitete, ki nastopajo v okviru 

obravnavanega dela stvarnosti in so pomembni z vidika obravnave. Rezultat 

modeliranja podatkov je podatkovni model (Mohorič, 1997). 

Za načrtovanje našega podatkovnega modela je izbrana metoda preslikave 

konceptualnega modela v relacijski model. Pri izgradnji konceptualnega modela je 

uporabljeno CASE orodje Visio, ki ima primerno orodje za risanje oz. izdelavo 

relacijsko entitetnih diagramov in orodje ali mehanizme za sprotno preverjanje o 

celovitosti podatkov v entitetah, njihovih povezavah in atributih. 

5.1 Podatkovna baza 

»Podatkovna baza je zbirka med seboj pomensko povezanih podatkov, ki so 

shranjeni v računalniškem sistemu, dostop do njih je centraliziran in omogočen s 

pomočjo sistema za upravljanje podatkovnih baz.« (Mohorič, 2002, str. 15). 

Podatkovna zbirka je zbirka med seboj povezanih podatkov, ki so organizirani v 

obliki tabel in shranjeni na zunanjem pomnilniku računalnika. V podatkovnih 

zbirkah hranimo podatke o predmetih in dogodkih, ki so povezani s poslovanjem 

organizacije ter o povezavah med  njimi (Baloh in Vrečar, 2009). 
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Bazo podatkov lahko opišemo z naslednjimi tremi značilnostmi oz. zahtevami (Grad 

in Jaklič, 1996): 

a) je logično urejena zbirka med seboj povezanih podatkov, ki je shranjena na 

trajnem pomnilniškem mediju in odraža del realnega sveta, 

b) je narejena s posebnim namenom za množico uporabnikov, ki s podatki 

opravljajo operacije kot so doseganje, shranjevanje, brisanje in dodajanje, 

c) je integrirana, kar pomeni, da vsebuje podatke za mnoge uporabnike, pri 

čemer posameznega uporabnika zanima le del celote. 

Baze podatkov se v poslovnih okoljih uporabljajo predvsem za dva namena (Gradišar 

in drugi, 2005): 

a) shranjevanje podatkov za izvajanje poslovnih operacij oz. za izvajanje 

operativnih poslovnih procesov, 

b) zagotavljanje podatkov za potrebe upravljanja oz. pokrivanja informacijskih 

potreb pri načrtovanju, spremljanju in odločanju. 

5.2 Entitetni relacijski podatkovni model 

Relacija je dvodimenzionalna tabela, v kateri shranjujemo podatke z enakimi 

lastnostmi. Vsaka vrstica te tabele predstavlja posamezno konkretno vrednost 

relacije, vsak stolpec pa predstavlja posamezno lastnost relacije. Lastnost se imenuje 

atribut, vrstica relacije se imenuje zapis (Baloh in Vrečar, 2009). 

Relacijska baza podatkov temelji na matematični teoriji relacij, podatki v njej so 

strukturirani v skladu z relacijskimi podatkovnim modelom, ki ima naslednje 

lastnosti (Gradišar in drugi, 2005): 

a) relacijski podatkovni model je preprost za razumevanje, 

b) temelji na matematični podlagi – teoriji relacij, 

c) dejanska fizična predstavitev je uporabniku skrita, podatke pa uporabnik vidi 

v dvodimenzionalnih tabelah, 

d) poizvedovanje je počasnejše v primerjavi z ostalimi podatkovnimi modeli, saj 

so povezave med podatki implicitne, pri drugih modelih pa so eksplicitne, 
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e) za poizvedovanje se uporablja standardni poizvedovalni jezik SQL, kar 

omogoča enostaven prehod z enega na drugi sistem za upravljanje 

podatkovnih baz. 

Relacijski podatkovni model je danes v praksi prevladujoč in najbolj široko 

uporabljan podatkovni model. Gre za model, ki ima matematično podlago oz. gre za 

model, ki je zasnovan na relacijski teoriji.  

Entitetni diagram je diagramska tehnika za modeliranje podatkov. Razvite so različne 

variante, ki so si med seboj podobne. Osnovni koncept tehnike entitetnih diagramov 

ostajajo entiteta, povezava in atributi. Za entiteto lahko rečemo, da gre za realni ali 

abstrakten predmet obdelave, subjekt ali pojem, ki je pomemben element z vidika 

načrtovanega informacijskega sistema, o katerem se zbirajo podatki. Podatki, ki jih 

zbiramo o entiteti, se nanašajo na izbrane lastnosti, atribute, ki so zanimivi za 

delovanje načrtovanega informacijskega sistema. Na entitetnih diagramih se entiteta 

pojavi kot pravokotnik, v katerega je vpisan naziv entitete. Naziv entitete je izpisan z 

velikimi tiskanimi črkami, običajno gre za samostalnik v ednini, ki je kratek, vendar 

dovolj dobro opisuje entiteto. 

Nekatera orodja CASE razlikujejo med osnovno tehniko entitetnih diagramov in 

razširjeno tehniko entitetnih diagramov (angl. Extended Entity Relationship diagram 

– EER). V diplomski nalogi je uporabljena razširjena tehnika entitetnih diagramov, 

kjer ima lahko vsaka entiteta podtip entitete. 

Dve ali več entitet je mogoče med seboj povezati s povezavo, ki opisuje vlogo 

entitete v povezavi. Povezava se običajno poimenuje z glagolom. Povezave med 

entitetami povedo tudi, koliko primerkov neke entitete je v povezavi z vsakim 

primerkom druge entitete in obratno. Tej lastnosti povezav pravimo števnost 

povezav, ki prikazuje omejitev pri povezavi dveh entitet. Osnovna tehnika za 

predstavitev omejitve povezanosti entitet je prikazana z oznako 1 (ena) ali N (več).  

Najpogostejše povezave dveh entitet so binarne povezave, ki imajo naslednje možne 

vrste povezav (Whitten in Bentley, 1998, str. 180): 

a) Ena proti ena: vsak primerek entitete A je povezan z natančno enim 

primerkom entitete B in obratno. 
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b) ena proti več: vsak primerek entitete A je povezan z nič, enim ali več 

primerki entitete B, medtem ko je vsak primerek entitete B povezan z 

natančno enim primerkom entitete A. 

c) več proti več: pri povezavi med primerki entitet A in B ni omejitev, kar 

pomeni, da je vsak primerek entitete A povezan z nič, enim ali več primerki 

entitete B, prav tako je tudi primerek entitete B povezan z nič, enim ali več 

primerki entitete A. 

Na sliki 10, Grafična predstavitev povezav med entitetami, je prikazana Martinova 

notacija1 števnosti povezav. Pri označevanju povezav so uporabljeni grafični simboli, 

ki predstavljajo zgornjo in spodnjo mejo števnosti. 

 

Slika 10: Grafična predstavitev povezav med entitetami (Whitten in Bentley, 1998, 

str. 180) 

5.2 Izdelava relacijskega podatkovnega modela s pomočjo 

normalizacije 

Po definiciji je normalizacija »analiza funkcionalnih odvisnosti med atributi«, v 

praksi to pomeni, da s pomočjo analize vsakega poslovnega dokumenta preidemo do 

relacij, ki so primerna osnova za izdelavo relacijskega podatkovnega modela (Baloh 

in Vrečar, 2009). 

Normalizacija je analiza funkcionalnih odvisnosti med lastnostmi entitet. Namen 

normalizacije je iz kompleksnega modela ustvariti množico preprostejših in 

stabilnejših podatkovnih struktur. Izkušnje kažejo, da so normalizirane podatkovne 

strukture fleksibilnejše in stabilnejše in jih je lažje vzdrževati kot nenormalizirane 
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strukture. Postopek normalizacije je možno uporabiti na vseh vrstah modelov 

podatkov: hierarhičnem, mrežnem in relacijskem (Damij in drugi, 1995). 

Pri pregledu uporabljenih poslovnih dokumentov v delovnem procesu smo z 

normalizacijo podatke na poslovnih dokumentih preoblikovali v primerno obliko 

podatkov za računalniško obdelavo.  

5.2.1 Pretvorba v nenormalizirane relacije (NNF) 

Iz imena dokumenta dobimo ime relacije, medtem ko v oklepaju navedemo vse 

atribute iz glavnega dokumenta. S tem smo dobili nenormalizirane relacije. Slike 11 

do 13 prikazujejo nenormalizirane relacije poslovnih dokumentov: 

 

Slika 11: Delovni nalog 

 

Slika 12: Prenosnica 

 

Slika 13: Naročilnica 

5.2.2 Pretvorba v prvo normalno formo (1NF) 

Prva normalna forma prepoveduje večvrednostne atribute, sestavljene atribute ali 

njihove kombinacije. Ponavljajočo skupino atributov izločimo in dobimo novo 

relacijo, ki ima sestavljen ključ, s katerim je ohranjena povezava. Slike 14 do 16 

prikazujejo pretvorbo v prvo normalno stopnjo. 

                                                                                                                                           

1 James Martinova notacija sledi konceptom razširjene tehnike entitetnega diagrama. 
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Slika 14: Delovni nalog 

Produkt Naziv Model Stanje Opis Inv St S/N

Produkt Uporabnik SM OE Mikrolokacija Dobavitelj Datum dostave Datum zacetka uporabe Datum predloga za odpis

PRENOSNICA

#Produkt

PRENOSNICA – UPORABNIK

#Produkt

#Sifra uporabnika
 

Slika 15: Prenosnica 

Sifra narocila Datum Sifra kupca Naziv kupca Naslov kupca Vrednost narocila

Sifra narocila Sifra artikla Naziv artikla Kolicina Cena artikla Vrednost artikla

Sestavljen ključ

NAROCILNICA

#Sifra narocila

NAROCILNICA – ARTIKEL

#Sifra narocila

#Sifra artikla
 

Slika 16: Naročilnica 
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5.2.3 Pretvorba v drugo normalno formo (2NF) 

Pri drugi normalni formi v tabelah s sestavljenimi ključi zagotovimo, da so vsi ostali 

atributi odvisni le od celotnega primarnega ključa. Slike 17 do 19 prikazujejo 

pretvorbo v drugo normalno stopnjo. 

DELOVNI NALOG - MATERIAL

StDN Sifra materiala Kolicina Vrednost

MATERIAL

Sifra materiala Naziv materiala Cena  

Slika 17: Delovni nalog 

 

Slika 18: Prenosnica 

 

Slika 19: Naročilnica 
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5.2.4 Pretvorba v tretjo normalno formo (3NF) 

Pri pretvorbi v tretjo normalno formo na koncu med atributi ne sme biti medsebojne 

odvisnosti. Atribut je lahko odvisen le od primarnega ključa in ne od drugega 

atributa. Temu primerno v tabelah odstranimo vse prehodne odvisnosti med atributi 

in po potrebi oblikujemo nove relacije. Slike 20 do 22 prikazujejo pretvorbo v tretjo 

normalno formo. 

 

Slika 20: Delovni nalog 

 

Slika 21: Prenosnica 
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Slika 22: Naročilnica 

5.3 Izdelava podatkovne zbirke 

Sodobne metode za projektiranje baze podatkov pripisujejo velik pomen izdelavi 

primernega modela podatkov, ki je prvi osnutek natančne tehnične zasnove baze 

podatkov. Model podatkov je neodvisen od kasnejše podrobne zasnove baze 

podatkov in implementacije in je zato razumljiv tudi ljudem, ki niso tehnično 

podkovani, razumejo pa delovanje organizacije in pomen podatkov. Modeliranje je 

aktivnost, ki ima kot cilj razumevanje resničnega sveta in določitev entitet (o katerih 

moramo v bazi podatkov izbrati podatke) in odnosov med entitetami. Model 

podatkov izraža, kakšno bazo podatkov bi organizacija želela, če je to uresničljivo. 

Izdelava dobrega in uporabnega modela zahteva natančno analizo in presojo 

organizacije in aktivnosti, ki jih organizacija izvaja (Kovačič in Vintar, 1994). 

5.3.1 Konceptualno načrtovanje 

Pod konceptualnim načrtovanjem razumemo predstavitev uporabnikovih 

podatkovnih zahtev s pomočjo konceptualnega podatkovnega modela, ki predstavlja 

osnovo za ustvarjanje baze podatkov. Konceptualno načrtovanje je v primerjavi z 

logičnim in fizičnim načrtovanjem, ki mu sledita, daleč najbolj kritično, saj se 

posledice dobrega ali slabega načrta v začetni fazi vlečejo skozi vse nadaljnje faze in 

neposredno vplivajo na kakovost konceptualne sheme baze podatkov (Mohorič, 

1997). 

Z normalizacijo podatkov iz poslovnih dokumentov se dobi glavne entitete, ki se jih 

s pomočjo CASE orodja Microsoft Visio 2000EE preslika v konceptualni diagram 

toka podatkov.  
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Orodje Microsoft Visio 2000EE omogoča povezano delovanje med različnimi tipi 

diagramov ter nadgrajevanje izdelanih diagramov. Tako pridobljeni konceptualni 

model je splošen opis realnosti in oblikovalcu podatkovne baze omogoča  izgradnjo 

stabilnega sistema podatkovne baze. Potrebno je poudariti, da konceptualno 

načrtovanje ni mogoče avtomatizirati in je temu primerno prepuščen načrtovalcu. 

Sam konceptualni model je univerzalen, saj se lahko iz njega naredi različne 

podatkovne baze. 

Glavne značilnosti konceptualnega modela so (Mohorič, 1995): 

a) izraznost: relacijski model je zelo skromen, saj sta iz modela razvidna le 

relacija in atribut. 

b) preprostost: enostavna razumljivost za načrtovalce in uporabnike. 

c) minimalnost: vsak koncept v modelu ima svoj pomen. 

d) formalnost: vsak koncept je natančno definiran. 

e) grafična popolnost: vsi koncepti imajo grafično predstavitev. 

f) berljivost: grafični simboli se med seboj jasno razlikujejo. 

Preden preidemo k izgradnji konceptualnega modela, je smiselno relacije v tretji 

normalni formi, ki so si med seboj podobne oz. imajo isti ali podoben primarni ključ, 

združiti v eno relacijo. S tem se izognemo podvajanju podatkov v podatkovni zbirki. 

Ravno tako je smiselno razmisliti o dopolnitvi modela z naključnimi atributi po želji 

uporabnika oz. s takšnimi atributi, ki nam bodo pomagali predstaviti konceptualni 

model kot celovito rešitev.  

Po pregledu poslovnih pravil in po opravljenih razgovorih z uporabniki in 

tehnologom v obravnavanem podjetju, se naredi še zadnje dopolnitve relacijskega 

podatkovnega modela. V tabeli 3 so prikazane dobljene glavne entitete s krajšim 

opisom razvite za potrebe končnega relacijskega podatkovnega modela. Gre za 

osnovo za izdelavo podatkovne zbirke. 
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Tabela 3: Opis glavnih entitet 

Ime glavne entitete Opis 
Sestavine Vsebuje podatke o posameznem 

materialu, ki je vgrajen v osnovno 
sredstvo. 

DelovniNalog Vsebuje podatke o delovnih nalogih. 
DelovniNalogIzvedel Vsebuje podatke o izvajalcu delovnega 

naloga. 
DelovniNalogPosredovan Vsebuje podatke o poslovnem partnerju, 

ki mu je bil delovni nalog posredovan. 
DelovnoMesto Vsebuje podatke o nazivu delovnega 

mesta. 
Dobavnica Vsebuje podatke o nabavljenem 

osnovnem sredstvu ali delu osnovnega 
sredstva. 

Drzava Vsebuje podatke o državi izvora. 
E_posta Vsebuje naslove elektronske pošte. 
KatalogNaslovov Vsebuje podatke o naslovu. 
Mikrolokacija Vsebuje podatke o mikrolokaciji 

posameznega prostora znotraj 
organizacijske enote. 

Narocilnica Vsebuje podatke o naročilu poslovnemu 
partnerju. 

NoviLastnikOS Vsebuje podatke o novem lastniku 
osnovnega sredstva. 

Obcina Vsebuje podatke o občini izvora. 
Oddelek Vsebuje podatke o oddelku znotraj 

organizacijske enote. 
Okvara Vsebuje podatke o okvari. 
OrganizacijskaEnota Vsebuje podatke o izbrani organizacisjki 

enoti. 
OsnovnoSredstvo Vsebuje podatke o osnovnemu sredstvu. 
PodrocnaKoda Vsebuje podatke o telefonski področni 

kodi. 
PoslovniPartner Vsebuje podatke o poslovnem partnerju. 
Posta Vsebuje podatke o pošti. 
PostavkeDobavnice Vsebuje podatke o postavkah v 

dobavnici. 
PostavkeNarocilnice Vsebuje podatke o postavkah v 

naročilnici. 
PremikIzvedel Vsebuje podatke o zaposlenemu, ki je 

izvedel premik osnovnega sredstva. 
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Nadaljevanje tabele 3. 

Ime glavne entitete Opis 
Prenosnica Vsebuje podatke o prenosu osnovnega 

sredstva. 
Proizvajalec Vsebuje podatke o trgovski znamki 

proizvajalca. 
Status Vsebuje podatke o statusu osnovnega 

sredstva (v uporabi, v popravilu, v 
odpisu). 

StroskovnoMesto Vsebuje podatke o stroškovnem mestu 
znotraj organizacijske enote. 

Telefon Vsebuje podatke o telefonskem 
kontaktu. 

VlogaPoslovnegaPartnerja Vsebuje podatke o vlogi poslovnega 
partnerja (dobavitelj, izvajalec, serviser). 

Vrsta_E_poste Vsebuje podatke o vrsti elektronske 
pošte (doma, služba). 

VrstaOsnovnegaSredstva Vsebuje podatke o vrsti osnovnega 
sredstva (računalnik, tiskalnik, zaslon, 
stikalo idr.). 

VrstaTelefona Vsebuje podatke o vrsti telefonskega 
kontakta (analogen, GSM). 

Zaposleni Vsebuje podatke o zaposlenih v 
organizacijski enoti. 
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Slika 23 prikazuje konceptualni model, kjer so nazorno prikazane vse entitete, 

lastnosti in povezave med njimi. 

 

Slika 23: Konceptualni model 
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5.3.2 Fizični entitetno-relacijski model 

Po predstavitvi konceptualnega modela sledi logični model, ki se od fizičnega, ki mu 

sledi kot zadnji, razlikuje le v podatkih o fizičnih lastnostih ključnih in ne ključnih 

atributov. Zaradi malenkostne razlike v predstavitvi logičnega modela se ga izpušča 

in se osredotoči na izdelavo fizičnega modela.  

V nadaljevanju tabele prikazujejo atribute s primarnimi in sestavljenimi ključi in ne 

ključne atribute, ki se jih vključi v podatkovni model. Tabele obenem prikazujejo 

kakšen je njihov podatkovni tip in krajši opis za lažje razumevanje pomena atributa. 

To so tako imenovane fizične lastnosti modela. Primarni atribut je označen s PK 

(angl. primary key), medtem ko je sestavljeni ključ označen kot FK (angl. foreign 

key). Primarni in sestavljeni ključi opredeljujejo medsebojno povezavo entitet, ne 

ključni atributi pa nam povedo, kakšne lastnosti ima posamezna entiteta. Končni 

fizični entitetno-relacijski model prikazuje slika 24. 

Tabela 4: Entiteta Sestavine 

Sestavine 
Ime polja Podatkovni tip Opis 
id_sestavine (PK) CHAR(10) Id sestavnega dela 

osnovnega sredstva 
Naziv TEXT(50) Naziv sestavnega dela 
cena DOUBLE Cena 
id_vrste_OS (FK) CHAR(10) Sestavljen ključ 
 

Tabela 5: Entiteta DelovniNalog 

DelovniNalog 
Ime polja Podatkovni tip Opis 
id_delovni_nalog (PK) CHAR(10) Id delovnega naloga 
datum_prijave DATETIME Datum prijave 
ura_prijave DATETIME Ura prijave. 
id_okvara (FK) CHAR(10) Sestavljen ključ id 

okvare 
id_OS (FK) CHAR(10) Sestavljen ključ id 

osnovnega sredstva. 
id_delovni_nalog_izvedel CHAR(10) Sestavljen ključ id 

osebe, ki je izvedla. 
delovni nalog 
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id_delovni_nalog_posredovan CHAR(10) Sestavljen ključ id 
osebe, ki je delovni 
nalog posredovala 

 

Tabela 6: Entiteta DelovniNalogIzvedel 

DelovniNalogIzvedel 
Ime polja Podatkovni tip Opis 
id_delovni_nalog_izvedel CHAR(10) Id osebe, ki je izvedla. 

delovni nalog 

id_zaposleni (FK) CHAR(10) Sestavljen ključ id 
zaposlenega 

 

Tabela 7: Entiteta DelovniNalogPosredovan 

DelovniNalogPosredovan 
Ime polja Podatkovni tip Opis 
id_delovni_nalog_posredovan CHAR(10) Id osebe, ki je delovni 

nalog posredovala 

id_narocilnica (FK) CHAR(10) Sestavljen ključ id 
naročilnice 

 

Tabela 8: Entiteta DelovnoMesto 

DelovnoMesto 
Ime polja Podatkovni tip Opis 
id_delovno_mesto (PK) CHAR(10) Id delovnega mesta. 
naziv_DM TEXT(50) Naziv delovnega mesta 
id_oddelek (FK) CHAR(10) Sestavljen ključ id 

oddelka 
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Tabela 9: Entiteta Dobavnica 

Dobavnica 
Ime polja Podatkovni tip Opis 
id_postavke_dobavnice (FK) CHAR(10) Sestavljen ključ id 

postavke dobavnice 
id_dobavnica (PK) CHAR(10) Id dobavnice 
naziv_dobavnice TEXT(25) Naziv dobavnice 
datum_nabave DATETIME Datum nabave 
id_poslovni_partner (FK) CHAR(10) Sestavljen ključ id 

poslovni partner-
dobavitelj 

 

Tabela 10: Entiteta Drzava 

Drzava 
Ime polja Podatkovni tip Opis 
id_drzave (PK) SHORT Id države 
ime TEXT(50) Ime države 
 

Tabela 11: Entiteta E_posta 

E_posta 
Ime polja Podatkovni tip Opis 
id_e_poste (PK) CHAR(10) Id elektronske pošte 
E_postni_naslov TEXT(50) Naslov elektronske pošte 
id_naslov (FK) COUNTER Sestavljen ključ id naslov 
id_vrste (FK) CHAR(10) Sestavljen ključ id vrste 

elektronske pošte 
 

Tabela 12: Entiteta KatalogNaslovov 

KatalogNaslovov 
Ime polja Podatkovni tip Opis 
id_naslov (PK) COUNTER Id naslova v katalogu 
ulica TEXT(25) Ulica 
hisna_st SHORT Hišna številka 
kraj TEXT(25) Kraj 
id_drzave (FK) SHORT Sestavljen ključ id države 
id_obcina (FK) SHORT Sestavljen ključ id občine 
id_posta (FK) SHORT Sestavljen ključ id pošte 
id_poslovni_partner (FK) CHAR(10) Sestavljen ključ id 

poslovni partner 
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Tabela 13: Entiteta Mikrolokacija 

Mikrolokacija 
Ime polja Podatkovni tip Opis 
id_MKRL (PK) CHAR(10) Id mikrolokacije 
naziv_MKRL TEXT(50) Naziv mikrolokacije 
id_stroskovno_mesto (FK) CHAR(10) Sestavljen ključ id 

stroškovno mesto 
 

Tabela 14: Entiteta Narocilnica 

Narocilnica 
Ime polja Podatkovni tip Opis 
id_postavke_narocilnice (FK) CHAR(10) Sestavljen ključ id 

postavka naročilnice 
id_narocilnica (PK) CHAR(10) Id naročilnice 
naziv_narocilnice TEXT(50) Naziv ali namen 

naročilnice 
datum_narocila DATETIME Datum naročila. 
id_poslovni_partner (FK) CHAR(10) Sestavljen ključ id 

poslovni partner 
 

Tabela 15: Entiteta NoviLastnikOS 

NoviLastnikOS 
Ime polja Podatkovni tip Opis 
id_novi_lastnik_OS (PK) CHAR(10) Id novega lastnika 

osnovnega sredstva 
id_zaposleni (FK) CHAR(10) Id zaposlenega 
 

Tabela 16: Entiteta Obcina 

Obcina 
Ime polja Podatkovni tip Opis 
id_obcina (PK) SHORT Id občine 
obcina TEXT(50) Ime ali naziv občine 
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Tabela 17: Entiteta Oddelek 

Oddelek 
Ime polja Podatkovni tip Opis 
id_oddelek (PK) CHAR(10) Id oddelka 
Naziv TEXT(50) Naziv oddelka 
id_OE (FK) CHAR(10) Sestavljen ključ id 

organizacijska enota 
 

Tabela 18: Entiteta Okvara 

Okvara 
Ime polja Podatkovni tip Opis 
id_okvara (PK) CHAR(10) Id okvare 
naziv TEXT(25) Naziv okvare 
opis_okvare TEXT(50) Kratek opis okvare 
id_OS (FK) CHAR(10) Sestavljen ključ id 

osnovno sredstvo 
 

Tabela 19: Entiteta OrganizacijskaEnota 

OrganizacijskaEnota 
Ime polja Podatkovni tip Opis 
id_OE (PK) CHAR(10) Id organizacijske enote 
naziv_OE TEXT(50) Naziv organizacijske 

enote 
id_naslov (FK) COUNTER Sestavljen ključ id 

naslov organizacijske 
enote 

 

Tabela 20: Entiteta OsnovnoSredstvo 

OsnovnoSredstvo 
Ime polja Podatkovni tip Opis 
id_OS (PK) CHAR(10) Id osnovnega sredstva 
inventarna_st SHORT Inventarna številka 
model TEXT(25) Model 
type TEXT(25) Tip 
serijska_stevilka TEXT(25) Serijska številka 
naziv TEXT(50) Naziv 
stanje TEXT(50) Stanje osnovnega 

sredstva 
opis TEXT(50) Kratek opis 
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cena DOUBLE Nabavna cena za kos 
datum_zacetka_uporabe DATETIME Datum začetka uporabe 
id_vrste_OS (FK) CHAR(10) Sestavljen ključ id vrste 

osnovnega sredstva 
id_zaposleni (FK) CHAR(10) Sestavljen ključ id 

zaposlenega 
id_status (FK) CHAR(10) Sestavljen ključ id status 

osnovnega sredstva (v 
okvari, v popravilo, 
odpisano) 

 

Tabela 21: Entiteta PodrocnaKoda 

PodrocnaKoda 
Ime polja Podatkovni tip Opis 
id_podrocna_koda (PK) CHAR(10) Id področne kode 
podrocna_koda SHORT Področna koda klicočega 
 

Tabela 22: Entiteta PoslovniPartner 

PoslovniPartner 
Ime polja Podatkovni tip Opis 
id_poslovni_partner (PK) CHAR(10) Id poslovnega partnerja 
naziv TEXT(50) Naziv poslovnega 

partnerja (dobavitelj, 
izvajalec, serviser idr.) 

 

Tabela 23: Entiteta Posta 

Posta 
Ime polja Podatkovni tip Opis 
id_posta (PK) SHORT Id pošte. 
posta TEXT(50) Ime ali naziv pošte 
 

Tabela 24: Entiteta PostavkeDobavnice 

PostavkeDobanice 
Ime polja Podatkovni tip Opis 
id_postavke_dobavnice (PK) CHAR(10) Id postavke dobavnice 
kolicina SHORT Količina 
nabavna_cena DOUBLE Nabavna cena 
id_OS (FK) CHAR(10) Sestavljen ključ id 
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osnovno sredstvo 
id_sestavine (FK) CHAR(10) Sestavljen ključ id 

sestavnega dela 
osnovnega sredstva 

 

Tabela 25: Entiteta PostavkeNarocilnice 

PostavkeNarocilnice 
Ime polja Podatkovni tip Opis 
id_postavke_narocilnice (PK) CHAR(10) Id postavke naročilnice 
kolicina SHORT Količina 
vrednost DOUBLE Vrednost naročila 
id_OS (FK) CHAR(10) Sestavljen ključ id 

osnovno sredstvo 
id_sestavine (FK) CHAR(10) Sestavljen ključ id 

sestavnega dela 
osnovnega sredstva 

 

Tabela 26: Entiteta PremikIzvedel 

PremikIzvedel 
Ime polja Podatkovni tip Opis 
id_premik_izvedel (PK) CHAR(10) Id osebe, ki je izvedla 

premik 
id_zaposleni (FK) CHAR(10) Sestavljen ključ id 

zaposleni 
 

Tabela 27: Entiteta Prenosnica 

Prenosnica 
Ime polja Podatkovni tip Opis 
id_prenosnica (PK) CHAR(10) Id prenosnice 
datum_premika DATETIME Datum premika 
id_OS (FK) CHAR(10) Sestavljen ključ id 

osnovnega sredstva 
id_premik_izvedel (FK) CHAR(10) Sestavljen ključ id 

osebe, ki je izvedla 
premik 

id_novi_lastnik_OS (FK) CHAR(10) Sestavljen ključ id 
novega lastnika 
osnovnega sredstva 
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Tabela 28: Entiteta Proizvajalec 

Proizvajalec 
Ime polja Podatkovni tip Opis 
id_proizvajalec (PK) CHAR(10) Id proizvajalca 
naziv TEXT(50) Naziv proizvajalca 
id_sestavine (FK) CHAR(10) Sestavljen ključ id 

sestavnega dela 
osnovnega sredstva 

id_vrste_OS (FK) CHAR(10) Sestavljen ključ id vrste 
osnovnega sredstva 

 

Tabela 29: Entiteta Status 

Status 
Ime polja Podatkovni tip Opis 
id_status (PK) CHAR(10) Id statusa 
naziv TEXT(25) Naziv statusa (v okvari, 

v popravilu, odpisano) 
 

Tabela 30: Entiteta StroskovnoMesto 

StroskovnoMesto 
Ime polja Podatkovni tip Opis 
id_stroskovno_mesto (PK) CHAR(10) Id stroškovnega mesta. 
naziv_STRM TEXT(50) Naziv stroškovnega 

mesta 
id_OE (FK) CHAR(10) Sestavljen ključ id 

organizacijske enote 
 

Tabela 31: Entiteta Telefon 

Telefon 
Ime polja Podatkovni tip Opis 
id_telefon (PK) CHAR(10) Id telefonskega kontakta 
tel_st CHAR(10) Telefonska številka 
id_vrsta_tel (FK) CHAR(10) Sestavljen ključ id vrsta 

telefona (analogni, GSM 
idr.) 

id_podrocna_koda (FK) CHAR(10) Sestavljen ključ id 
področna koda 

id_naslov (FK) COUNTER Sestavljen ključ id 
naslov 
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Tabela 32: Entiteta VlogaPoslovnegaPartnerja 

VlogaPoslovnegaPartnerja 
Ime polja Podatkovni tip Opis 
id_vloge (PK) CHAR(10) Id vloge 
naziv TEXT(25) Naziv ali opis vloge 

poslovnega partnerja 
(dobavitelj, izvajalec, 
serviser idr.) 

id_poslovni_partner (FK) CHAR(10) Sestavljen ključ id 
poslovni partner 

 

Tabela 33: Entiteta Vrsta_E_poste 

Vrsta_E_poste 
Ime polja Podatkovni tip Opis 
id_vrste (PK) CHAR(10) Id vrste elektronske 

pošte 
vrsta_e_poste TEXT(25) Opis vrste elektronske 

pošte (doma, služba idr.) 
 

Tabela 34: Entiteta VrstaOsnovnegaSredstva 

VrstaOsnovnegaSredstva 
Ime polja Podatkovni tip Opis 
id_vrste_OS (PK) CHAR(10) Id vrste osnovnega 

sredstva 
naziv TEXT(50) Opis ali naziv vrste 

osnovnega sredstva 
(računalnik, tiskalnik, 
stikalo idr.) 

 

Tabela 35: Entiteta VrstaTelefona 

VrstaTelefona 
Ime polja Podatkovni tip Opis 
id_vrsta_tel (PK) CHAR(10) Id vrste telefona 
vrsta_tel TEXT(25) Opis ali naziv vrste 

telefona (analogen, GSM 
idr.) 
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Tabela 36: Entiteta Zaposleni 

Zaposleni 
Ime polja Podatkovni tip Opis 
id_oddelek (FK) CHAR(10) Sestavljen ključ id 

oddelek 
id_zaposleni (PK) CHAR(10) Id zaposlenega 
Ime TEXT(25) Ime zaposlenega 
Priimek TEXT(50) Priimek zaposlenega 
id_OE (FK) CHAR(10) Sestavljen ključ id 

organizacijske enote 
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Slika 24: Fizični entitetno – relacijski model 
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6 ZAKLJUČEK 

Uporaba ustrezne metodologije pri informatizaciji poslovnega procesa lahko pohitri 

izvajanje postopka priprave in omogoči hitrejši zagon aktivnosti izvedbe 

informatizacije poslovnega procesa ter dvigne kakovost in produktivnost projektne 

skupine. Pri načrtovanju informatizacije poslovnega procesa smo si pomagali z 

metodologijo eEPC in CASE orodjem Visio Enterprise. Slednjo smo izbrali zaradi 

lažje kasnejše razširitve modela in izvedbe informacijskega sistema po principu 

prototipa, kjer izboljšamo razumevanje končnih uporabnikov. 

V fazi načrtovanja smo s pomočjo razgovorov in intervjujev opredelili problemsko in 

ciljno stanje ter določili informacijske potrebe. V fazi izdelave procesnega načrta 

smo najprej opisali poslovni proces, določili poslovna pravila in pregledali poslovno 

dokumentacijo. Vse to je bila naša osnova za nadaljevanje informatizacije 

poslovanja. S pomočjo modela eEPC smo prikazali posnetek obstoječega stanja, iz 

katerega je razviden organizacijski, funkcijski, procesni in podatkovni vidik. S 

kombinacijo dogodkov in funkcij, ki so združeni v zaporedje, je opisan poslovni 

proces kot logična veriga dogodkov. Sledil je pregled uporabljene poslovne 

dokumentacije v delovnem procesu in s pomočjo normalizacije smo podatke na 

poslovnih dokumentih preoblikovali v primerno obliko podatkov za računalniško 

obdelavo. Z normalizacijo podatkov iz poslovnih dokumentov smo dobili glavne 

entitete in jih s pomočjo CASE orodja Microsoft Visio 2000EE preslikali v 

konceptualni diagram toka podatkov. Sledil je zadnji korak, preslikava v logični 

oziroma v fizični model, ki je osnova za izvedbo podatkovne zbirke. 

V diplomskem delu smo prikazali pristop k načrtovanju informatizacije poslovnega 

procesa, katerega končni izdelek je fizični entitetno-relacijski model. Model zajema 

vse potrebne entitete za izdelavo ustreznega informacijskega sistema, ki ga lahko v 

prihodnosti razširimo ali dopolnimo. Predvsem je tu možnost razširitve modela za 

upravljanje osnovnih sredstev med druge oddelke in s tem posledično povečati 

zbirko osnovnih sredstev. Iz računovodskega vidika, je smiselno model razširiti tako, 

da omogoča vpogled in izračun ustrezne amortizacije osnovnega sredstva oziroma se 

razširi za potrebe izposoje ali reverza. Kot je razvidno, končni fizični entitetno 

relacijski model omogoča veliko možnosti za nadaljnje delo. Najpomembneje je, da 
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imajo uporabniki modela enostaven vpogled v dejansko, posodobljeno stanje in da ne 

prihaja do izgube časa z upravljanjem podvojenih evidenc. 

Kljub uporabni metodi načrtovanja informatizacije poslovnega procesa ne moremo 

pričakovati, da bodo rešeni vsi problemi, saj informatiki ne morejo narediti kaj dosti, 

če vodstvo v podjetju vključno s končnim uporabnikom, ne ve, kako bi z 

informacijskimi rešitvami izboljšali svoje delo. 

.
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