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Nova KBM je banka z več kot 
150-letno tradicijo bančništva, 
eno najdaljših v Sloveniji. Njeni ci-
lji so ambiciozni, do leta 2020 želi 
postati najboljša banka v Slove-
niji. Med številne aktivnosti, s ka-
terimi želijo to vizijo uresničiti, 
spada tudi postopna prenova po-
slovnih procesov, zlasti tistih, pri 
katerih so udeležene stranke.

Miran Varga

Zaposleni v banki pri svojem delu 
sledijo številnim pravilom. Pri sle-
hernem poslu, pri katerem je udele-
žena stranka, morajo od nje prido-
biti kopije številnih dokumentov, 
ki potrjujejo ali izkazujejo njene 
trditve. Na dan tako v poslovalni-
cah Nove KBM digitalno preberejo 
oziroma skenirajo več tisoč doku-
mentov, pri čemer jih ima večina 
dve ali celo več strani. Ugotavljajo, 
da v vsaki minuti delovnega časa 
poteka obdelava najmanj ene strani 
dokumenta.

V okviru poslovne strategije in 
sistema stalnih izboljšav so se od-
ločili nagraditi obstoječi sistem ob-
delave dokumentov. Kot najboljša 
rešitev se je pokazala programska 
prilagoditev večnamenskih tiskal-
niških naprav, prek katerih je do 
letošnjega poletja potekala večina 
skeniranja dokumentov. Med več 
potencialnimi ponudniki je bil za 

izvajalca izbran dobavitelj tiskalni-
ške flote naprav Kyocera, podjetje 
Xenon forte. Sodelovanje je steklo 
zelo hitro, po kakšnih dveh mese-
cih od prvega sestanka je banka 
že imela načrt inovativne rešitve, 
ki so jo takoj vpeljali v poslovanje 
in prišli do odličnih rezultatov. 
»V našem podjetju smo od nekdaj 
znali prisluhniti posebnim željam 
naših partnerjev. Naprave Kyocera 
ponujajo številne možnosti, ki jih 
je mogoče izpeljati s programskimi 
prilagoditvami. Na ta način lahko 
njihovo delovanje povsem prilago-
dimo procesom vsakega podjetja. 
In to je tista ključna razlika,« je po-
vedal Ciril Kraševec, direktor druž-
be Xenon forte.

Po vpeljavi spoznali  
še vrsto drugih prednosti
Rešitev deluje kot aplikacija, ki teče 
na večopravilnih napravah Kyocera 
in je tesno integrirana z obstoječimi 
zalednimi bančnimi sistemi. Posto-

pek pridobivanja dokumenta se 
začne tako, da uslužbenec pred ske-
niranjem na zaslonu večopravilne 
naprave izbere vrsto dokumenta, 
naprava pa se nato samodejno po-
veže s spletno storitvijo zalednega 
sistema in ustrezno dinamično pri-
lagaja svoje nadaljnje delovanje in 
zahteve do uporabnika.

Dokument se po skeniranju ne 
oblikuje na napravi, temveč ta s 
pomočjo pretočne storitve podatke 
pošlje v dokumentni sistem, kjer se 
datoteka obenem samodejno raz-
vrsti po internem klasifikacijskem 
načrtu. Ta opredeljuje način roko-
vanja, shranjevanja in dostopa do 
vsakega posameznega shranjenega 
dokumenta.

Ker gre za polno integracijo apli-
kacije v zaledne sisteme, se kakr-
šnekoli spremembe, denimo v ši-
frantih v dokumentnem sistemu, 
redno in vsak dan sinhronizirajo. 
Samodejno se prav tako uskladijo 
morebitni prenovljeni meniji na 
večfunkcijskih napravah. Hkrati 
je poskrbljeno za centralni nadzor 
in distribucijo aplikacije na večo-
pravilne naprave, tudi morebitne 
spremembe oziroma nadgradnje se 
z osrednjega strežnika samodejno 
prenesejo na vse povezane naprave. 
S tem so precej olajšali delo sistem-
skih skrbnikov – ti skrbijo le še za to, 
da večopravilne naprave delujejo.

Po nekaj mesecih uporabe v Novi 
KBM ocenjujejo, da je aplikacija 
upravičila pričakovanja glede učin-
kovitosti in zanesljivosti delovanja. 
Zato so jo v kratkem času razširili 
na večino naprav v svoji bančni 
mreži, uporablja jo že več kot tisoč 
zaposlenih. Edvard Škrabl, vodja 
oddelka pomoči uporabnikov in 
operative v Novi KBM, je povedal: 
»Ljudje ponavadi s težavo sprejema-
mo spremembe ključnih procesov, 
v tem primeru pa se je pokazalo 
nasprotno: zaposleni smo se sami 
zavzemali za čim hitrejšo vpeljavo 
rešitve.«

Scenarij, po katerem zaposleni v 
pisarniškem okolju vsak dan zno-
va počnejo iste dolgočasne, po-
navljajoče se aktivnosti, je žal 
prepogost. Zamudne administra-
tivne naloge zaposlenim vzamejo 
večji del dneva, medtem ko »pra-
ve« stvari, ki bi jim morali name-
niti največ pozornosti, pristanejo 
na stranskem tiru. Najbrž se je že 
vsakdo srečal s takšnimi kradljivci 
dragocenega časa.

Vinko Seliškar

Mar ne bi bilo idealno, da bi muko-
trpna rutinska opravila prepustili 
računalnikom – glede na to, da 
trendi modernega poslovanja zah-
tevajo uvedbo digitalnih rešitev, ki 
vodenje podjetja olajšajo, poenotijo 
in optimizirajo.

»V svoji osnovi poslovni proces 
ni nič drugega kot recept za opra-
vljanje določenih aktivnosti in 
nalog. Vsak dober recept vsebuje 
specifične sestavine (prejeta pošta, 
računi in podobno) in aktivnosti, s 
katerimi se te sestavine obdelujejo 
(potrjevanje, pregled, pošiljanje v 
obravnavo), da na koncu dosežemo 
okusen rezultat (uspešno zaključe-
ne naloge). Vse, kar morate naredi-
ti, je, da program za upravljanje po-
slovanja napolnite z recepti svojih 
poslovnih procesov in ustreznimi 
podatki,« razlaga Boris Kodelja, 
skrbnik ključnih kupcev v podjetju 
Datalab.

Naj programska oprema dela 
namesto nas
V družbi Datalab so razvili rešitev 
Pantheon Workflow. Gre za novo 
funkcijo istoimenskega poslovno-
-informacijskega sistema, ki vsem 
uporabnikom omogoča naslednje 
možnosti: vizualizacijo funkcij 
in procesov, merjenje, analizo, iz-
boljšavo ter nadzor vseh procesov. 
Poleg tega omogoča tudi preprosto 
uvedbo uredbe GDPR v poslovanje, 
brezpapirno potrjevanje dokumen-
tov v celotni organizaciji, avtomat-
sko posredovanje delovnih nalog 
odgovornim osebam, avtomatsko 
obveščanje po e-pošti o stanju in 

aktivnosti v procesu, izvrševanje 
specifičnih akcij nad podatki v bazi 
podatkov ter analizo uspešnosti iz-
vršenih nalog.

Na voljo je tudi robusten sistem 
spremljanja trajanja vseh nalog in 
aktivnosti, da bi lažje ugotovili, kaj 
se je med izvrševanjem aktivnosti 
procesa zataknilo. V prvem koraku 
torej poslovne procese popišete in 
poenotite ter se s tem izognete dvo-
umnostim, v drugem koraku jih v 
poslovnem programu nastavite in 
prilagodite svojemu načinu poslo-
vanja, v tretjem koraku pa anali-
zirate, spremljate in optimizirate. 
Posledica standardizacije in avto-
matizacije procesov sta efektivnej-
ša poraba časa in večja produktiv-
nost zaposlenih, to pa pripomore 
tudi k transparentnejšemu in bolj 
urejenemu poslovanju.

Z uporabo elektronskih računov 
(e-računov) je moč enostavno avto-
matizirati tudi pošiljanje elektron-
sko podpisanih računov kupcem, 
saj v povezavi s tehnologijo optič-
nega prepoznavanja vsebine (OCR) 
programska oprema »razvozla« 
posamezne elemente in postavke 
računa. Samodejno 
»prepisovanje« po-
datkov z dokumen-
tov tako nadomesti 
cel kup ročnega 
dela, pogosto pa 
ustvari precej manj 
napak kot ročno pre-
pisovanje. Hkrati 
je to še en 
d o k a z , 
da pro-

gramska oprema lahko precej 
zmanjša človeški napor.

Kar vidimo, lažje razumemo
Za začetek si je treba delovne po-
stopke posameznega zaposlenega 
narisati – po možnosti v računalni-
ku in namenski opremi za upravlja-
nje poslovnih procesov. Vizualiza-
cija omogoča grafično predstavitev 
(v obliki diagrama) toka poslov-
nega procesa in z njim povezanih 
aktivnosti. Merjenje omogoča 
potrjevanje ustreznih vrednosti 
ciljnih rezultatov. Tu je še analiza, 
ki skrbi za primerjavo med razli-
čicami korakov istega poslovnega 
procesa, s čimer lahko te korake 
podjetje v nadaljevanju optimizira. 
Izboljšanje kot posledica analize 
pa pomeni, da je podjetje izbralo 
najučinkovitejši način opravljanja 
nekega procesa. Seveda nad celoto 
bdi nadzorna rešitev oziroma kon-
trola, ki omogoča preverjanje, ali 
se vse aktivnosti odvijajo v skladu 
z definiranim procesom. Namesto 
da bi zaposleni opravljali ponavlja-
joča se opravila, lahko hitro preve-
rijo, ali te ustrezno opravljajo pro-
grami in umetna inteligenca.

Praksa je seveda daleč od teori-
je. Če zdaj pokukamo v katerokoli 
podjetje, najverjetneje ne bomo 
videli procesov in pogosto tudi no-
benih podatkov; videli bomo ljudi, 
ki opravljajo svoje vsakodnevne 
aktivnosti. Te aktivnosti ustvarja-
jo nove podatke, odvijajo pa se po 
določenih pisnih (in tudi nezapi-
sanih!) pravilih in zakonitostih. 
Poslovni procesi so torej prisotni 
povsod, vendar bi lahko rekli, da 
so očem nevidni. To težavo lahko 
poslovna okolja rešijo z uporabo 
poslovnih standardov, pisanjem 
navodil, postopkov, internih pra-
vilnikov in podobno. Opisi in 
diagrami tokov procesov so se v 
preteklosti pogosto hranili zunaj 
poslovno-informacijske rešitve – 
v dokumentih, internih mapah 
na strežnikih ali v internih navo-

dilih na spletnih straneh 
za zaposlene. Takšne 

dokumente zapo-
sleni redkokdaj 

preberejo, veči-
noma le takrat, 
ko je to neiz-
ogibno, ozi-
roma takrat, 

ko želijo dokazati, zakaj nekaj je 
oziroma ni narejeno. Zaradi povr-
šnega ali selektivnega branja navo-
dil in predpisov, ustrezne korake 
poznajo le nekateri posamezniki, 
zato je tudi možnost nadzora nad 
izvajanjem procesov, avtomatiza-
cija procesov in še posebno mo-
žnost izboljšanja procesov – zelo 
omejena.

Obvladovanje delovnih tokov
V sistemu Pantheon lahko vsak po-
slovni proces predstavimo vizual-
no kot diagram izvrševanja nalog. 
Naloge so lahko različne: odpiranje 
obrazcev, potrjevanje dokumentov, 
pošiljanje elektronske pošte, izvr-
ševanje programske kode ali dode-
ljevanje nadaljnjih nalog in navo-
dil, kako izvršiti naslednje korake. 
Tako vnaprej opredeljeni procesi 
zaposlenim olajšajo in pohitrijo 

delo, hkrati pa podjetju zmanjšajo 
stroške dela.

Vizualno prikazani poslovni 
procesi so (vedno) preglednejši, 
ne glede na to, kako preprosti ali 
kompleksi so. Grafični prikaz olaj-
ša delo novim zaposlenim, saj jim 
hitro in enostavno pojasni, kaj in 
kako morajo postoriti za dosego 
želenega cilja. Program tudi samo-
dejno preverja izvajanje zaporedja 
korakov posamezne naloge, pri če-
mer na naslednji korak preide le v 
primeru, da so izpolnjeni vsi pogoji 
(pravilno izvršeni prejšnji koraki). 
Tako so uporabniki lahko prepriča-
ni, da bo proces vedno potekal na 
isti način brez nepotrebne impro-
vizacije.

»Pravzaprav zaposlenim niti 
ni treba veliko pojasnjevati, saj 
Pantheon z avtomatizacijo nalog 
vsakega uporabnika vodi čez vna-

prej definiran diagram toka poslov-
nega procesa. Tako se izognemo 
»večni težavi« površnega branja 
navodil,« dodaja Kodelja.

Procesi morajo  
biti povezani med seboj
Vse poslovne procese je mogoče 
med seboj povezati, torej je mogo-
če uporabljati več procesov znotraj 
ene naloge. Podjetja lahko ustva-
rijo kompleksne procese, ki jih 
sestavlja več podprocesov. Pri tem 
sta zelo pomembna njihova defini-
cija in razumevanje, saj bo podjetje 
le tako lahko izdelalo res komple-
ksne, svojemu poslovanju prilago-
jene procese, ki bodo delovali brez-
hibno in mu bodo prinašali dodano 
vrednost. 

Načrtovanje poslovnih procesov 
ima še druge prednosti – posebno 
če ima podjetje v mislih modu-

larno sestavo. Oglejmo si primer 
procesa skeniranja računa. Ta pro-
ces lahko priključimo kateremu-
koli drugemu drugem procesu, ki 
vključuje skeniranje računov. Zelo 
preprosto katerikoli račun (vho-
dni ali izhodni) obdelamo na enak 
način: skeniramo, klasificiramo in 
shranimo na zanj namenjenemu 
mestu.

»Ideja je jasna: vse procese je 
treba popisati ter ugotoviti, ali se 
kateri procesi morda ponavljajo 
tudi v vseh drugih procesih, in jih 
ustrezno opredeliti. Naslednji ko-
rak pa je že avtomatizacija. Gre za 
tako imenovani holistični pristop 
k poslovanju, podatkom in proce-
som. Vsako podjetje lahko uredi 
svoje poslovanje, kakorkoli želi. A 
navadno so uspešnejša tista, kjer je 
večina procesov avtomatiziranih,« 
razlaga Boris Kodelja.

Opravimo s kradljivci dragocenega časa
Avtomatizacija opravil  Rutinska in ponavljajoča se opravila je treba avtomatizirati v proizvodnji in tudi v pisarni

• Standardizacija poslov-
nih procesov zagotavlja 
učinkovito uporabo 
časa.

• Poslovni procesi so pov-
sod, čeprav se nam zdi, 
da jih ne vidimo.

• Podjetja z avtomatizira-
nimi procesi so ponavadi 
uspešnejša.

Poslovni procesi so preglednejši, 
če so prikazani vizualno, pravi 
Boris Kodelja. Foto Datalab

• Prihranili so polovico časa, ki ga v poslovalnicah porabijo 
za obdelavo dokumentov.

• Zaradi avtomatizacije se je zmanjšala možnost nastanka 
napak in zastojev.

• Prenovljeni sistem omogoča tudi celosten nadzor dosto-
pa uporabnikov.

• qwustrud molorem quat 
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Konec posamičnega skeniranja, 
rešitev je enoten sistem
Preskok  Avtomatizacija z dokumenti povezanih postopkov je 
močno pohitrila delo v Novi KBM

nove rešitve precej zmanjšajo tveganje nepooblaščenih ali neevidentira-
nih dostopov do sistema oziroma dokumentov. Foto Kyochera

azbije tekst 
ptoobražena 
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V osnovi poslovni proces ni nič drugega kot recept za opravljanje določenih aktivnosti in nalog. Foto Tomi Lombar
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