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POVZETEK
Diplomsko delo obravnava proces pridobitve hipotekarnega kredita v Novi Ljubljanski
banki, d. d. Problem obstoječega procesa pridobitve hipotekarnega kredita predstavljajo
aktivnosti na posameznih oddelkih, ki jih je mogoče združiti z istočasnim izvajanjem, zato
se diplomsko delo osredotoča na prenovo obstoječega postopka.
V prvem delu predstavim problem procesa, cilje in namen diplomskega dela.
V drugem delu predstavim teoretično podlago, da bi bolje razumeli poslovni proces.
Opisane so faze prenove poslovnega procesa, cilji in namen prenove ter modeliranje in
tehnike. Opisana je tudi organizacija, v kateri se poslovni proces izvaja.
Zadnji del temelji na obstoječem postopku, v katerem s pomočjo programa IGrafx, torej z
rezultati simulacij, ugotovim slabosti. Na podlagi rezultatov izvedem prenovo obstoječega
postopka ter dobim prenovljeni postopek in ga analiziram, ali je postopek hitrejši od
obstoječega. S tem potrdim zastavljeno hipotezo.
Ključne besede: poslovni proces, hipotekarni kredit, modeliranje, obstoječi postopek,
prenovljeni postopek, simuliranje.
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SUMMARY
BUSINESS PROCESS REENGINEERING OBTAINING A MORTGAGE
This thesis deals with the acquisition of a mortgage credit at Nova Ljubljanska banka, d.d.
The main issue of the existing process of acquiring such a credit is the amount of
activities in individual departments that could be merged by performing them
simultaneously.
The first part discusses the issue of the process and presents the goals and the purpose
of the thesis.
The second part contains the theoretical grounds for better understanding of the business
process. It also describes the phases of renewing the business process, the goals and the
purpose of the renovation, and modelling and techniques. Moreover, it provides insight
into the organisation which has the said business process in place.
The final part attempts to determine the weaknesses of the existing process using IGrafix
simulation software. The results are used for the renovation of the procedure, which is
analysed in order to determine whether it is faster than before. The hypothesis was
confirmed.
Keywords: business process, mortgage credit, modelling, existing process, renewed
process, simulation.
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1 UVOD

Obdobje, v katerem živimo, naj bi označevalo hitre spremembe, ki so del našega
vsakdanjika. Organizacije morajo slediti spremembam poslovnega okolja, to lahko
dosežejo že s prenovo poslovnega procesa. Prenova procesa je pomemben dejavnik pri
ohranjanju konkurenčnosti organizacije. Uspešni bodo tisti, ki se bodo prilagajali trgu.
Najem hipotekarnega kredita je nekoliko bolj zapleten in dolgotrajen. Čeprav
kreditojemalec ustreza vsem pogojem, je običajno problem na strani banke. Banka
zahteva veliko papirologije in preveč informacij. Vsa dokumentacija potuje od enega
oddelka do drugega. To je možno pospešiti tako, da bi razvili nov informacijski sistem,
vendar je za to potrebno veliko sodelovanja z zunanjimi izvajalci, kar pa nekaterim, zaradi
finančnih virov, ni ravno v interesu, zato še zmeraj uporabljajo klasično izvajanje.
Z uporabo simulacije in dobro izbranimi podatki lahko organizacija dobi vpogled v šibkosti
procesa, kar lahko uporabi za nadaljnji razvoj.
Pri navedenem procesu ne gre brez konkretnih podatkov. Podatke za obravnavano
organizacijo bom pridobila na podlagi letnega poročila. Informacije, ki obravnavajo potek
procesa, pa bom uporabila iz prakse.
Namen diplomskega dela je prikazati prenovo procesa pridobitve hipotekarnega kredita v
NLB, d. d., s tem bo poslovanje hitrejše in učinkovitejše, kar je dobro tako za
kreditojemalca kot za samo banko. Zato bom izdelala model obstoječega postopka.
Slednjega bom analizirala in glede na izsledke njegovih šibkih točk izdelala še model
izboljšanega postopka. Oba postopka bom simulirala in tako pridobila njune ključne
kazalnike. Za simulacijsko analizo in primerjavo obeh postopkov bom uporabila
programsko orodje IGrafx process. Ključni kazalnik, ki ga bom opazovala, bo čas pretoka.
Cilj diplomskega dela je prikazati izboljšan postopek pridobitve hipotekarnega kredita,
osredotočila se bom na istočasnost izvajanja posameznih aktivnosti. S tem bo postopek
posledično krajši.
V nalogi sem si zastavila hipotezo »Z ustrezno prenovo je mogoče obstoječi postopek
pospešiti«. Hipotezo bom dokazala sprva z izdelavo obstoječega postopka, s tem bom
dobila vpogled v slabosti. Slabosti bom odpravila ter tako dobila izboljšan postopek.
Simulacije procesov bodo dokazale, da je izboljšan postopek hitrejši.
Diplomsko delo bom razdelila v sedem poglavij.
V prvem delu so predstavljeni namen, cilji in hipoteza.
V drugem delu je teoretično izhodišče preučevanega procesa ter razlaga pojmov, kot so
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poslovni proces, procesno modeliranje, tehnike modeliranja in simulacije ter uspešnost pri
prenovi poslovnih procesov.
Tretji del je namenjen predstavitvi organizacije, v kateri se proces izvaja.
Četrto poglavje je namenjeno predstavitvi obstoječega postopka (AsIs), statični model s
pomočjo programa IGrafx, temu sledijo dinamični podatki in rezultati simulacije.
Peto poglavje temelji na izhodišču prenove, v tem delu so opredeljene slabosti
obstoječega postopka ter aktivnosti, ki jih je potrebno izvesti za uspešno prenovo.
V šestem poglavju je opis prenovljenega postopka (ToBe), statični model, dinamični
podatki, rezultati simulacije ter primerjava obeh postopkov (AsIs – ToBe).
Zadnji del oziroma sedmo poglavje je namenjeno ugotovitvam in potrditvi hipoteze.
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2 TEORETIČNA PODLAGA PROUČEVANEGA PROCESA

»Modeliranje poslovnih procesov postaja vse bolj popularno. Strokovnjaki s področja
informacijske tehnologije (angl. information technology, IT) kot poslovnega inženiringa
(angl. business engineering) so ugotovili, da se pot do uspešnih sistemov začne s
podrobnim razumevanjem poslovnih procesov organizacije. Poslovni procesi so ključni
element pri integraciji organizacije« (Damij, 2009, str. 31).

2.1 POMEN POSLOVNEGA PROCESA
Najbolj razširjena definicija poslovnega procesa je ta, da je poslovni proces celota logično
povezanih izvajalskih in nadzornih aktivnosti in postopkov, načrtovani rezultat je izdelek ali
storitev. Da bi ob zaključku procesa dobili predvidene rezultate, je treba ohraniti
zaporedje dejavnosti in opravil. Proces ni sestavljen samo iz aktivnosti, ki jih opravljajo
njihovi izvajalci. Imeti mora jasne vhode in izhode, torej je fokus na preureditvi aktivnosti
skozi čas in prostor (Kovačič in Bosilj Vukšić, 2005, str. 29).
Hammer in Champy definirata proces kot skupek dejavnosti, v katere je potrebno nekaj
vložiti, da bi te ustvarile rezultat. Poenostavljeno lahko rečemo, da je pri nekem
poslovnem procesu naročilo vložek, rezultat vloženega pa dobava naročenega blaga
(Hammer in Champy, 1995, str. 41).
Strukturirane in merjene nize aktivnosti bi lahko opredelili kot proces, ti so načrtovani
tako, da je njihov rezultat določen izdelek ali storitev za določeno stranko (Davenport,
1993, str. 27).
Poslovni proces je kot nabor dejavnosti in nalog, katerih namen je vhodom v procesu
dodati za naročnika ali kupca dodano oziroma uporabno vrednost na izhodni strani
procesa (Kosi, 2010, str. 6).
Torej, različni avtorji navajajo definicijo poslovnega procesa različno. Če poenostavimo
vse definicije, poslovni proces predstavlja transformacijo vhodov v izhode.
Za pridobitev izhoda se uporabljajo različna orodja. Predelava vhodov v izhode poteka s
pomočjo resursov, kot so npr. delavci in potrebne informacije. Vse se izvaja skozi
posamezne aktivnosti poslovnega procesa (Damij, 2009, str. 32).
Slika 1 prikazuje transformacijo vhodov v izhode.
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Slika 1: Prikaz poslovnega procesa

Vir: Damij (2009, str. 32).

Vsak proces ima svoje značilnosti, če želimo proces prenoviti, pa je treba upoštevati
naslednje elemente (Kovačič in Bosilj Vukšić, 2005, str. 30):
 cilje procesa;
 začetek in konec procesa;
 zaporedje aktivnosti;
 zaporedje procesa;
 izboljševanje procesa;
 ravnanje v primeru neskladnosti;
 pretvorba vhodov v izhode;
 orientiranost na komitenta;
 sposobnost lastnika;
 dodano vrednost proizvodov.

2.2 PRENOVA POSLOVNEGA PROCESA
Devetdeseta leta so zaznamovala informacijsko tehnologijo, takrat se je pojavil tudi izraz
prenova poslovnih procesov oziroma BPR (Business Process Reengineering), slednji se je
prvič pojavil v raziskovalnem programu (Massachustts Institue of Technology). Poglavitno
spoznanje raziskave je bila ugotovitev, da izkoriščanje informacijske tehnologije ne
pomeni avtomatizacije opravil, ampak močno vpliva na kakovost in način njihove izvedbe
(Davenport v: Kovačič in Peček, 2004, str. 34).
Pri vsaki organizaciji so ključnega pomena procesi, zato je treba preurediti te, ne pa same
organizacije. Cilj organizacij ni prenavljanje oddelkov, temveč dela in nalog, ki ga
opravljajo resursi na teh enotah (Hammer in Champy, 1995, str. 45).
Bistvena rešitev za organizacijo, ki se znajde v težavah, je prenavljanje poslovnih
procesov, torej inoviranje. To je nova metoda izpopolnjevanja delovanja organizacij, kar
pomeni natančno spreminjanje in analiziranje poslovnega procesa vse od začetka do
konca. Prenova poslovnega procesa je velika sprememba v poslovanju organizacij. Preden
izvedemo prenovo, je treba upoštevati določene pogoje. Poleg nekoristnih postopkov in
pravil mora vodstvo organizacije prenehati z neprimernimi izvedbenimi in organizacijskimi
načeli. Ko izpolnimo te pogoje, lahko začnemo s temeljno prenovo poslovnih procesov
(Kovačič in Peček, 2004, str. 34).
BPR vključuje korenito prenovo ključnih poslovnih procesov za dosego dramatičnih
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izboljšav glede produktivnosti, časa cikla in kakovosti. Prenovo procesov so podjetja
večinoma začela s praznim listom papirja, kjer so analizirali obstoječe postopke. Večina
organizacij izvaja prenovo poslovnih procesov, da zagotovijo večjo oziroma dodano
vrednost za komitenta. Organizacije odpravljajo neproduktivne aktivnosti s funkcionalnimi
skupinami ter uporabo tehnologije za podatke in odločanja (Bain in Company guide,
2015).
Za organizacije je bistvenega pomena, da procese izvaja učinkovito, pri tem pa upošteva
informatizacijo, saj velikokrat IT omogoča korenite spremembe, ki pripomorejo k večji
učinkovitosti in uspešnosti poslovnih procesov. Poraba virov (npr. resursi, surovine,
finančni viri, itd.) v poslovnem procesu nam pove učinkovitost samega procesa. Viri so
uporabljeni za pretvorbo vhodih veličin v izhodne. Ti so predstavljeni v obliki časa ali
stroškov. Da bi dosegli kar se da večjo učinkovitost procesa, je potrebno odstraniti tiste
aktivnosti, za katere menimo, da so nesmiselne. Učinkovitost dosežemo prav tako z
avtomatizacijo določenih aktivnosti ter izboljšano komunikacijo med izvajalci procesa. Če
želimo biti uspešni skozi celotno izvajanje procesa, moramo delati prave stvari, to pa
dosežemo s spremembami in z redefiniranjem procesa (Kovačič in Bosilj Vukšić, 2005, str.
41).

2.3 CILJ IN NAMEN PRENOVE POSLOVNEGA PROCESA
Pri odločitvi za prenovo poslovnega procesa je potrebno upoštevati, da nobena
organizacija ne more preurediti vseh procesov hkrati. Za pomoč pri odločitvi, kateri proces
je potreben preureditve, se uporabljajo tri merila (Hammer in Champy, 1995,
str. 130–136):
 disfunkcija – pri katerem procesu zasledimo največ težav;
 pomembnost – kateri procesi so najpomembnejši za odjemalce organizacije;
 izvedljivost – kateri proces najlažje preuredimo.
Pri prenovi poslovnega procesa imajo vse večji vpliv stranke, saj so te gonilni dejavnik
sprememb poslovnih procesov. Poleg strank je organizacijam pomembno, da izboljšajo
finančno uspešnost. Največji cilj je zmanjšati obseg stroškov. Procesni cilji poleg stroškov,
časa in kakovosti vključujejo izobraževanje delovne sile in izboljšanje delovnega okolja.
Zadovoljni delavci so produktivnejši (Damij, 2009, str. 83).
Temeljni cilj prenove poslovnih procesov prikazuje trikotnik (glej sliko 2). Ta prikazuje
razmerja med časom, stroški in kakovostjo. Čas oziroma časovno merilo je sposobnost
organizacije, da neki izdelek ali storitev proizvede v časovnem roku. Stroškovno merilo se
kaže pri prilagajanju stroškov izdelka ali storitve cenovnim razmeram, ki jih vsiljuje
proračun (določen obseg denarnih sredstev) projekta ali prodajna cena na trgu. Vpliv na
rezultat poslovnega procesa prikazuje čas in stroški, saj ta dva dejavnika vplivata na
rezultat poslovnega procesa. Kraki na trikotniku pomenijo možne cilje, namreč neki
izdelek lahko proizvedemo kakovostno in hitro, navaden izdelek ali storitev lahko
proizvedemo hitro in z majhnimi stroški, vendar to ne pomeni, da bo kakovostno,
5

kakovostnega izdelka pa ni možno narediti hitro in poceni (Kovačič in Peček, 2004, str.
35).
Slika 2: Cilj prenove poslovnih procesov

Vir: Kovačič in Peček (2004, str. 35).

2.4 POTEK PRENOVE POSLOVNEGA PROCESA
Kako podrobno obravnavamo različne vsebine poslovnega procesa oziroma njegova
izhodišča, je odvisna od informatizacije poslovanja organizacije in ciljev prenove. Prenovo
lahko izvedemo na dva načina (Kovačič in Peček, 2004, str. 48):
 celovita ali strateška prenova poslovanja, tu so zajeti vsi poslovni procesi in
njihova informatizacija, v ospredju so dolgoročna vprašanja organizacije, in
 preureditev ali prenova in informatizacija poslovnih procesov. Tu je ključna
sodobna informacijska tehnologija, zato jo poimenujemo informacijska prenova.
Inoviranje poslovnega procesa zajema naslednje (Kovačič in Bosilj Vukšić, 2005, str. 49):
 strateško poslovno načrtovanje, to izhaja iz ključnih dejavnikov, celotnih ciljev in
strategije organizacije;
 modeliranje in prenovo poslovnih procesov, tu je izid model poslovnih procesov,
zajema izvajanje posameznih procesov in predloge za njihovo prenovo;
 podatkovno modeliranje, to obsega razvoj organizacijskega modela podatkov s
prikazom določenih entitet in povezav.
Slika 3 prikazuje faze prenove poslovnega procesa, ki zajemajo naslednje korake:
razumevanje, izhodiščno modeliranje, poenostavitev in optimizacijo.
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Slika 3: Faze prenove poslovnega procesa

Vir: Kovačič in Peček (2004, str. 49).

Prva faza, razumevanje, temelji na tem, da nam je jasno, kaj nam prinaša nezadovoljstvo.
Sprva moramo ugotoviti, kje narediti spremembo ter točno vedeti, ali je sprememba res
potreba. Razumevanje obsega tudi to, da vemo, kako proces dejansko poteka (Kosi,
2010, str. 32).
Kovačič in Peček razumevanje opredeljujeta kot vzpostavljanje izhodišč, ki bodo
omogočila razvoj ter uveljavitev poslovnega procesa. Organizacije morajo premagati strah
pred veliki spremembami. Ključna elementa pri poslovanju z neposrednimi posledicami za
delavce sta prenova in informatizacija procesa (Kovačič in Peček, 2004, str. 49).
»Enačba uspešnosti sprememb (Kovačič in Peček, 2004, str. 49):
S = N + V + P,
kar pomeni:
S – vedno smo pripravljeni na spremembo;
N – smo nezadovoljni z razmerami (vemo, zakaj);
V – smo seznanjeni z vizijo, ki jo bomo uvedli v prihodnosti (vemo, kam);
P – zaupamo v spremembe (vemo, kako)«.
Naslednja faza je izhodiščno modeliranje. Poslovni proces izrišemo, torej ga prikažemo
grafično, da dobimo boljšo preglednost nad celotnim potekom. Izhodiščno modeliranje je
obstoječe stanje poslovnega procesa. S tem ko proces grafično prikažemo, poiščemo
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možnosti, kje bi lahko odpravili nepravilnosti. Če želimo dobiti rezultate, izvedemo
simulacijo. Poenostavitev predstavlja večjo učinkovitost in uspešnost procesa. To fazo
lahko povežemo z že omenjenim trikotnikom, kjer so temeljni cilji zmanjšanje stroškov,
zmanjšanje časa in manj porabljenega materiala. V zadnji fazi, optimizaciji, realiziramo,
kar smo si zastavili, standardiziramo posamezne operacije. Faza temelji na odpravi
spremenljivosti procesa. Standardizacija in tipizacija sta ključni za informatizacijo (Kosi,
2010, str. 32).

2.5 VLOGA MODELIRANJA POSLOVNIH PROCESOV
S snovanjem, izdelavo in uporabo nekega modela lahko opredelimo modeliranje. Izdelava
prvotnega stanja nekega procesa nam prikaže pravo sliko, ki jo lahko uporabimo za
nadaljnje pridobivanje spoznanj in preizkušenj, preden novi model uvedemo v prakso. Cilj
modeliranja je simulacija predlogov, preden te uporabimo v praksi (Kosi, 2010, str. 53).
Menedžment mora začeti prenovo poslovanja z zavedanjem, da je ta potrebna. Kot že
omenjeno, procesi potekajo skozi več različnih oddelkov v organizaciji. Poslovne procese
je potrebno natančno opredeliti ter jih spoznati, izvajalci procesa večinoma poznajo samo
delčke, ki jih sami izvajajo, celoten potek procesa pa na ravni organizacije ni natančno
opredeljen in definiran. Da bi dobili celoten potek procesa, so nam v pomoč modeli
obstoječega stanja (angl. AsIs), ki jih izdelamo s pomočjo tehnike za modeliranje.
Izdelamo jih z orodji, ki nam prikažejo grafične diagrame. V našem primeru bo to program
IGrafx (Indihar Štemberger in Skobir, 2005, str. 70).
Ko izdelamo sliko prvotnega procesa, ga analiziramo in na njem izvajamo simulacije vse
do točke, dokler ga ne izboljšamo. S simuliranjem procesov dobimo vpogled v šibkosti,
pokaže nam ozka grla, preobremenjenost resursov, čas izvajanja procesa in za vsako
organizacijo najpomembnejše, stroške (Kovačič in Bosilj Vukšić, 2005, str. 183).
Z izdelavo obstoječega stanja poslovnega procesa organizacija podrobneje spozna proces,
zato jih lahko analizira. Za učinkovitost procesa imajo pomembno vlogo orodja za
modeliranje. Analiza obstoječega procesa je temelj za razmišljanje o prenovi procesa, če
želimo doseči učinkovitost in uspešnost (Indihar Štemberger in Skobir, 2005, str. 71).
Za prenovo procesa v smeri načrtovanega stanja izdelamo izboljšan model (angl. ToBe)
oziroma model »kot naj bo«. Vse dokler se ne pojavi potreba po prenovi poslovanja,
optimalnega modela ne spreminjamo. Prenovljeni model je temelj za modeliranje in
razvoj, s tem lahko uvedemo nove programske rešitve (Kovačič in Peček, 2005, str. 51).
Štemberger in Skobir navajata, da z modeliranjem poslovnih procesov dosežemo (Indihar
Štemberger in Skobir, 2005, str. 71):
 razumevanje procesa, saj, kot že omenjeno, veliko organizacij ne pozna svojih
procesov, poznajo samo določene elemente izvajanja;
 ustvarimo celotno sliko procesa in s tem pridobimo boljši pregled;
8




odkrijemo slabosti v obstoječem procesu;
razumemo informacijske potrebe izvajalcev procesa.

Postopek modeliranja prikazuje slika 4.
Slika 4: Postopek modeliranja

Vir: Kovačič in Peček (2004, str. 50).

2.5.1 TEHNIKE MODELIRANJA
Modele prikazujemo grafično, saj s tem dobimo pregled vse od začetka do konca izvedbe
procesa. Prenovo poslovanja, kjer se ukvarjamo z organizacijo in njenim poslanstvom,
prikazuje projekt celovite prenove, ki se prikaže in modelira na logični ravni. Druga faza je
renoviranje določenih poslovnih procesov z vsemi njihovimi specifičnimi lastnostmi, ta se
zaključi z opredeljenimi aktivnostmi in razčlenjenimi postopki (Kovačič in Peček, 2004, str.
51).
Na področju poslovnega modeliranja so se pri nas uveljavile tehnike modeliranja, kot so:
tehnike preglednic odvisnosti, diagramov toka podatkov in diagramov poslovnih procesov
(angl. eEPC) (Kovačič in Peček, 2004, str. 51).
Tehnike, ki jih še poznamo, so: splošni procesni diagram, procesno aktivnostni diagram,
kvalitetna funkcijska izvedba, integrirano definiranje funkcijskega modeliranja, objektnoorientirane metode (Damij, 2009, str. 57).

1) Preglednice odvisnosti
Tehnika preglednice odvisnosti prikazuje matriko oziroma dvodimenzionalno predstavitev
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medsebojnih odvisnosti posameznih dejavnikov. Preglednice odvisnosti se uporabljajo
zaradi popolnega pregleda podatkov, ki omogočajo vpogled v informacijske odvisnosti
med funkcijskimi deli in zaradi opredelitve prioritet ter vsebine programskih rešitev.
Preglednice odvisnosti so uporabne predvsem zato, da lahko vzporejamo en vidik v
organizaciji z drugim (Kovačič in Peček, 2004, str. 51).

2) eEPC diagram
Diagram poslovnih procesov (angl. eEPC – extended Event-driven Process Chain)
poimenujemo kot dogodkovno sproženo procesno verigo. eEPC diagram ima naslednje
koncepte: poslovni dogodek, aktivnost ali funkcijo, kontrolni tok in točke razdruževanja
oziroma združevanja, izvajalca ali vlogo v procesu in informacijski objekt (Kovačič in Bosilj
Vukšić, 2005, str. 196).

3) Diagram toka podatkov
Če se osredotočimo na vse informacijske sisteme, zasledimo, da so ti sestavljeni iz
procesov, poslovne logike in podatkovnega modela.
Model toka podatkov je sestavljen iz niza diagramov toka podatkov.
Diagram toka podatkov (angl. Data Flow Diagram) prikazuje vse informacije, ki potujejo
skozi različne enote ter organizacijo podatkov vse od začetka poslovnega procesa. Z
diagrami toka podatkov dobimo vpogled, kako je poslovni proces povezan z zunanjim
svetom ter uporabniki in kako so procesi povezani preko baz podatkov. Pomembno pri
diagramu toka podatkov je to, da opisuje, kaj naj bi proces naredil in ne, kako se bo to
naredilo (Aquilar-Saven v: Damij, 2009, str. 58).
Diagram toka podatkov (DTP) je shema, ki predstavlja pretok informacij v procesu. Torej
celotni DTP se osredotoča na procese ter pretok informacij med njimi. Cilj je prikazati,
kako podatki pridejo v sistem, kje se obdelujejo, kje zaključijo itn. Je enostaven za
pripravo ter spremembo, poleg tega je lahko razumljiv, to nam omogoča slikovna
upodobitev (Goodland in Slater, 1995, str. 35).
Postopek izdelave diagrama je razčlenjen na dve ravni (Damij, 2009, str. 58):
1) kontekstni diagram, to je tudi začetna točka diagrama. Je diagram najvišjega
nivoja, pri modeliranju temu pravimo nivo 0. Kontekstni diagram prikazuje celoten
sistem kot en proces;
2) sistemski diagram ali nivo 1 predstavlja glavne funkcije v sistemu. Ta je tudi
uporabljen za nadaljnjo analizo.
DTP je pogosto uporabljen za strukturirane analize, programske opreme ter oblikovanje.
Njegovo uporabljivost zasledimo tudi na področju poslovne administracije, saj se tam
pogosto uporablja (Li in Chen, 2009).
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Notacijski elementi diagrama toka podatkov
Različni avtorji uporabljajo različne simbole, ki so namenjeni prikazovanju istih objektov
stvarnosti. Tudi diagram toka podatkov (angl. Data Flow Diagram – DFD) ni izjema.
Obstajata dve najbolj znani notaciji. Prvo sta razvila Gane & Sarson. Druga je nekako
popularnejša in je bila razvita s strani Edgarja Yourdona in Toma DeMarca.
Slika 5: Notacijski elementi modeliranja v diagramu toka podatkov

Yourdon & DeMarco

Gane & Sarson

Vir: Peček (2016).

Slika 5 prikazuje dve metodi notacije elementov diagrama toka podatkov. Leva stran je po
Yourdon & DeMarco metodi, desna po Gane & Sarson metodi. V nalogi bom pri svojem
preučevanem primeru uporabljala leve koncepte (Yourdon & De Marco).
 Proces
Proces ali aktivnost je del transformacije podatkov. Na vhodu sprejme podatkovni tok, na
izhodu ga proizvede. Torej vode pretvori v izhode (Goodland in Slater, 1995, str. 37).
 Shramba podatkov
To prikazuje bazo podatkov, ki nastanejo v procesu. Shrambe so povezane s postopki
(Goodland in Slater, 1995, str. 37).
 Zunanja entiteta
Zunanji ponori predstavljajo zunanje tokove podatkov. Z zunanjimi entitetami sistem
komunicira, zagotavlja povezavo s sistemom (Goodland in Slater, 1995, str. 39).
 Tok podatkov
Predstavlja prehod informacij in prenos podatkov. V celotnem diagramu je usmerjen
povezovalni element (Goodland in Slater, 1995, str. 38).
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Diagram toka podatkov za pridobitev hipotekarnega kredita
Po proučevani teoriji sem s pomočjo IGrafxa za obravnavani proces izdelala diagram toka
podatkov. Uporabila sem Yourdon & De Marco notacijske elemente (slika 6).
Slika 6: Diagram toka podatkov za pridobitev hipotekarnega kredita
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Vir: Lasten.

2.5.2 SIMULACIJE
Simulacijo oziroma orodje, ki se uporablja za analizo obstoječega stanja, opredelimo kot
posnemanje stanja v praksi ali sistema v nekem obdobju (Damij, 2009, str. 103).
Peček razlaga simulacijo kot metodologijo, ta podpira operativni del in s tem vpliva na
taktično in strateško načrtovanje ter upravljanje sistemov (Peček v: Damij, 2009, str.
103).
Simulacijo kot tako lahko opredelimo tudi kot predstavljanje nekega pojava s pomočjo
uporabe druge naprave (Ohnari v: Kovačič in Peček, 2004, str. 92).
Z informacijsko tehnologijo in s pravilno analiziranim potekom poslovnega procesa lahko
obdelamo izbrane položaje procesa ter v nekaj sekundah dobimo rezultate o učinkovitosti
in slabostih. Pri uporabi metode diskretnih simulacij dogodkov gre za prehajanje sistema
iz določenega stanja v drugo, kar je posledica izvajanja posameznih korakov (Kovačič in
Peček, 2004, str. 92).
Simulacije omogočajo podrobno nadzorovanje in vodenje nekega poslovnega procesa.
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Z uporabo simulacijskih modelov (Kovačič in Bosilj Vukšić, 2005, str. 214):
 spoznamo pogoje izvajanja določenega modela;
 imamo možnost spreminjanja pogojev v izvedbenem času in napovedovanja
izvajanja procesa;
 lahko izvedemo poizkuse na modelu pred izvajanjem procesa (preizkušamo
različne rešitve, spremembe);
 analiziramo proces, odmik od predvidenega procesa in dejavnikov spreminjanja
prenovljenega modela;
 izvajamo druge funkcije na področju razvoja sistemov.
Posledica izvajanja določenih korakov je prehajanje sistema iz enega stanja v drugo, s
čimer bi opredelili izvajanje simulacij (Kovačič in Bosilj Vukšić, 2005, str. 229).
Za simulacije potrebujemo (Kovačič in Peček, 2004, str. 92):
 opis procesa, ta je opisan z mapo procesa. Procesna mapa je zbirka simbolov, v
kateri so prikazani povezovalni toki med aktivnostmi, informacije modela ter
aktivnosti;
 scenarij simulacije je skupek podatkov o proučevanem poslovnem procesu.
Vsebuje naslednje elemente:
o opredelitev trajanja simulacije,
o opredelitev resursov,
o določanje urnika,
o definicijo generatorja simulacij ter
o druge simulacijske opcije.
Poglavitna naloga simuliranja je procesiranje transakcij. Transakcija je objekt, ki poteka
skozi celoten poslovni proces in na katerem se aktivnosti procesirajo. Vlogo, prošnjo ali
komitenta ipd. opredelimo kot transakcijo (Kovačič in Peček, 2004, str. 93).
Sistem transakcije generira ob različnih intervalih ter z določeno količino. Generatorjev je
več. Kar simulacije procesirajo, so poročila oziroma rezultati simulacij (Kovačič in Peček,
2004, str. 93).
Slika 7 prikazuje, kaj potrebujemo za izvedbo simulacij.
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Slika 7: Sistem simulacij

Vir: Kovačič in Peček (2004, str. 92).

Večina avtorjev navaja, da so simulacije smiselne, Banks in Gibson pa poudarjata deset
pravil, ko simulacije kot orodje niso primerne za uporabo (Banks in Gibson v: Damij, 2009,
str. 104):
 če problem lahko rešimo s pomočjo logike;
 če je reševanje problema analitično;
 kadar lažje izvedemo dejanski preizkus;
 kadar ni ustreznih virov;
 če je sistem nerazumljiv in ga ni mogoče definirati;
 kadar ima vodstvo prevelika pričakovanja glede simulacij;
 kadar ni dovolj časa;
 če nimamo dovolj ljudi za preverjanje in vrednotenje simulacij;
 ko podatki niso na razpolago;
 če je strošek simulacije večji od dobička, ki bi ga pridobili s simuliranjem.

2.6 USPEŠNOST REORGANIZACIJE POSLOVNIH PROCESOV
Podjetja se preurejanja lotijo nesistematično in prehitro. Številnim organizacijam
preurejanje ne uspe, ker ne analizirajo podrobno obstoječega stanja in samo želijo uvesti
neko spremembo, samo da je sprememba. Organizacije se ne osredotočajo na zaposlene,
ki imajo prvi stik s poslovnim procesom. Preurejanje je za večino organizacij tvegano, saj
vlagajo čas in finančne vire, kasneje pa se to lahko tudi ne obrestuje (Hammer in
Champy, 1995, 209).
Najpogostejše napake, ki vodijo v prepad pri prenovi poslovnega procesa (Hammer in
Champy, 1995, str. 209–214), so:
 popravljanja procesov namesto spreminjanja, podjetja večinoma svojih poslovnih
procesov ne preurejajo, temveč jih samo spremenijo. Uvajajo nove programe, ki
ne vodijo h koreniti spremembi procesa. Večina podjetij je navajena na rutinsko
izvajanje določenega procesa, zato jih je tudi strah spremembe;
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osredotočanje izključno na preoblikovanje procesov, preurejanje povzroči velike in
najrazličnejše spremembe.
preoblikovati, tako naloge
praktično vse, kar vsebuje
preuredimo vse, povzročimo



Vse, kar je povezano s procesom, je treba
kot organizacijske strukture, sistem menedžmenta,
poslovni proces. S tem, ko preoblikujemo oziroma
celovito prenovo procesa;
zadovoljstvo s skromnimi spremembami, če želimo doseči velike rezultate, je treba
vložiti veliko časa in truda. Veliki rezultati zahtevajo velike ambicije in ideje. Če
nekdo predlaga skromno spremembo, ki bo brez velikega napora in brez dodatnih
stroškov izboljšala proces vsaj za deset odstotkov, je velik preizkus, ki ga je vredno
upoštevati.

Uspešnost in učinkovitost v organizaciji lahko dosežemo s preurejanjem procesov,
osredotočiti se moramo na potrebe odjemalcev in vrhunsko oblikovanje in izvajanje
procesov. Preurejanje kot pripomoček podjetja morajo znati uporabiti, če želijo doseči
pogoje za uspeh. Negotovost glede preurejanja ne sme biti izgovor, da ne storimo tega,
kar je treba izvesti za uspešnost podjetja (Hammr in Champy, 1995, str. 223).
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3 PREDSTAVITEV ORGANIZACIJE – NOVA LJUBLJANSKA
BANKA, D. D.

3.1 DEJAVNOST, VELIKOST, CILJI
Leta 1889 je bila ustanovljena prva Mestna hranilnica Ljubljana, s tem je začela poslovati
tudi Nova Ljubljanska banka (v nadaljevanju NLB). Zdajšnje ime je banka dobila 27. julija
1994. Banka se lahko pohvali s številnimi pomembnimi dogodki, najpomembnejši je
pripojitev in priključitev velikih bank in finančnih družb (Banka info, 2017).
Ena izmed največjih bančnih in finančnih skupin, ki poslujejo v Slovenji, je Nova
Ljubljanska banka, d. d., s sedežem v Ljubljani. Poleg sedeža v Ljubljani ima NLB
poslovalnice, ki delujejo po vsej Sloveniji. Je strateško osredotočena, njeno poslanstvo
temelji na uresničevanju poslovnih ciljev, stremi k tradiciji in zaupanju. NLB je zavezana
komitentom ter deluje v skladu z zakonom, s pravili stroke, z načeli in integriteto (Banka
info, 2017).
Največja slovenska mednarodna skupina je NLB-skupina, v katero spada NLB. Ta ima 45
podružnic članic, ki so razpršene na 12 mednarodnih trgih ter nudijo razne finančne
storitve. Pod NLB skupino posluje 8 bank, 7 lizing podjetij, 3 zavarovalniške družbe, 9
podjetij v dejavnosti faktoringa in forfetiranja ter razne druge družbe, ki se ukvarjajo s
finančnimi posli (npr. NLB-skladi). NLB je finančna ustanova z dolgoletno tradicijo, ki je
usmerjena k zadovoljstvu svojih komitentov in zagotavljanju strateških virov za finančno
rast (Banka info, 2017).
Obstoj banke je namenjen opravljanju bančnih in drugih finančnih storitev. Za opravljanje
teh storitev je dobila potrdilo Banke Slovenije. Poslovanje banke v tujini in Republiki
Sloveniji mora biti v skladu s predpisi, ki morajo biti veljavni (Statut NLB, d. d., 2. člen).
Opravljanje finančnih storitev je dejavnost banke. Vse je določeno z zakonom, ki je
namenjen bančništvu (Statut NLB, d. d., 2. člen).

3.2 ZAKONODAJNI OKVIR
Banke v Sloveniji se ravnajo po dveh zakonodajnih okvirih, in sicer po smernicah Evropske
unije in domači zakonodaji. Domačo zakonodajo predstavljajo trije zakoni:
 Zakon o bančništvu (ZBan-2) (Uradni list RS, št. 25/15 z dne 13. 4. 2015);
 Zakon o Banki Slovenije (ZBS-1) (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno
besedilo in 59/11);
 Zakon o gospodarskih družbah (ZGD-1) (Uradni list RS, št. 65/09 – uradno
prečiščeno besedilo, 33/11, 91/11, 32/12, 57/12, 44/13 – odl. US, 82/13, 55/15 in
15/17).
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3.3 ORGANIZACIJA
Banka v RS in v tujini opravlja svoje dejavnosti na sedežu banke v okviru organizacijskih
delov, ki so določeni z aktom o organizaciji banke. Uprava NLB določa organizacijo
vodenja in poslovanja, ta mora biti oblikovana po funkcionalnem in teritorialnem principu.
S sklepom uprave banke se ustanavljajo ali ukinjajo organizacijski deli (Statut NLB, d. d.,
7. člen).
NLB, d. d., zaposluje kar 3.242 ljudi in ima 113 poslovalnic po Sloveniji. Direktor oziroma
predsednik uprave je Blaž Brodnjak (NLB, d. d., 2015).
Izobrazba pri zaposlenih je raznolika, nekateri so ekonomisti, pravniki, diplomanti
organizacijskih ved itd. Starost zaposlenih je v povprečju 39 let.
Slika 8 prikazuje organizacijsko shemo NLB, d. d.
Slika 8: Organizacijska shema NLB, d. d.

Vir: NLB, d. d. (2015).
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4 PREDSTAVITEV POSTOPKA AsIs

V tem poglavju je po korakih predstavljen obstoječi postopek procesa pridobitve
hipotekarnega kredita.
Sprva se mora stranka odločiti za kredit, s tem je oznanjen tudi začetek procesa. Z
bančnim referentom se posvetuje o kreditnih pogojih in dokumentaciji (kreditni oddelek),
zbere potrebo dokumentacijo, kot so plačilne liste itd., za kar je potrebno nekaj časa, zato
nastane zastoj.
Vso potrebno in zahtevano dokumentacijo stranka odda kreditnemu oddelku. Referentka,
ki je naročila potrebno dokumentacijo, jo kasneje tudi pridobi ter pregleda. Na podlagi
ustrezne ter pregledane dokumentacije se napiše kreditna predpogodba, ki se odda
stranki v pregled in podpisovanje.
Stranka podpisano kreditno predpogodbo vrne kreditnemu oddelku, natančneje referentki,
ki jo odda bančnemu cenilcu.
Bančni cenilec opravi svoje aktivnosti, kot so pregledovanje predpogodbe in ocenjevanje
nepremičnine. Tu nastane manjši zastoj, saj je potreben čas, da se cenilec dogovori za
ocenjevanje nepremičnine.
Ko je bančni cenilec ocenil nepremičnino, potrdi, ali ustreza kriterijem ali ne. Če
nepremičnina ne ustreza kriterijem, se najde nova rešitev. Proces se nadaljuje s
potrditvijo ustreznosti nepremičnine. V primeru, da se izkaže neustreznost, se proces
zaključi. V primeru, da je rešitev ustrezna, se proces nadaljuje tako, da kreditni oddelek
napiše končno pogodbo z vsemi obveznostmi, ki jih mora stranka izpolniti. Pogodbo se
odda stranki v pregled in podpisovanje.
Nastane manjši zastoj, saj stranki pripada določen čas za sprejem odločitve.
V primeru, da stranka zavrne pogodbo, se proces zaključi.
Pravna služba pregleda pogodbo. Ker je stranka ustrezno sposobna, pravna služba
pravniško oceni pogodbo in jo odda kreditnemu oddelku, ta pa jo pošlje notarski službi.
Notarska služba napiše notarski zapisnik. Nastane zastoj.
Stranka pregleda pogodbo ter jo podpiše. Za podpis pogodbe ima določen rok. Pogodbo
stranka vrne kreditnemu oddelku, ta pa jo odda vodji poslovalnice.
Pri vodji poslovalnice se pogodba nekaj časa zadrži. Vodja pregleda in oceni pogodbo, s
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tem potrdi, ali je kredit odobren ali ne. Če se kredit zavrne, vodja poda svoje mnenje in
proces zaključi. Pri odobritvi kredita vodja pripravi dokončno pogodbo. Pogodba se odda
stranki v pregled in podpisovanje.
Če se stranka ne strinja s pogodbo, se proces zaključi. Če pa podpiše prejeto pogodbo, jo
kreditni oddelek natisne. Notarska služba jo overi. Kreditni oddelek se dogovori s stranko
za podpis pogodbe.
S tem se izvede nakazovanje sredstev.
Proces se zaključi pri stranki, ko pridobi sredstva.

4.1 STATIČNI MODEL AsIs
Na sliki 9 je s pomočjo programa IGrafx 2015 predstavljen obstoječi potek procesa
pridobitve hipotekarnega kredita.
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Slika 9: Potek obstoječega postopka AsIs

Vir: Lasten.
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4.2 DINAMIČNI PODATKI AsIs
V tabeli 1 so prikazane aktivnosti preučevanega procesa ter njihov čas trajanja. Iz tabele
1 razberemo tudi organizacijske enote, torej na katerem oddelku se izvaja določena
aktivnost. V tabeli 2 so prikazane tudi odločitve in njihove verjetnosti v odstotkih.
Tabela 1: Dinamični podatki o modelu AsIs
Organizacijska
enota
Stranka
Odločanje za kredit.
Stranka
Stranka

Aktivnost

Iskanje potrebne dokumentacije.
Zbiranje potrebne dokumentacije.

Trajanje
5–10

Čas.
enota
minut

10–60

minut

1–5

dni

Stranka

Oddajanje predpogodbe.

2–12

minut

Stranka

Pregledovanje in podpisovanje kreditne predpogodbe.

1–30

minut

Stranka

Podpisovanje pogodbe.

1–5

minut

Pregledovanje pogodbe in pogojev.

1–2

dni

1–15

minut

15–30
5–10

minut
minut

Stranka
Stranka

Ponovno podpisovanje pogodbe.

Kreditni oddel.
Kreditni oddel.

Posvetovanje o kreditnih pogojih in dokumentaciji.
Naročanje komitentove dokumentacije.

Kreditni oddel.

Pridobivanje komitentove dokumentacije.

1–3

dni

Kreditni oddel.

Pregledovanje dokumentacije.

0–1

dan

Kreditni oddel.

Pisanje kreditne predpogodbe.

5–60

minut

Kreditni oddel.

Pridobivanje predpogodbe.

0–1

minuta

Kreditni oddel.

Oddajanje predpogodbe.

1–3

minute

Kreditni oddel.

Iskanje ustrezne rešitve.

0–1

ura

Kreditni oddel.

Pisanje končne pogodbe z vsemi obveznostmi.

3–6

ur

Kreditni oddel.

Oddajanje pogodbe stranki v pregled in podpis.

0–2
0-1
0–15

minuti

1–20

minut

0–5

minut

1–15

minut

Kreditni oddel.
Kreditni oddel.

Oddajanje pogodbe.
Oddajanje pogodbe.

dan
minut

Kreditni oddel.

Pregledovanje pridobljene dokumentacije in pogodbe.

Kreditni oddel.

Tiskanje kreditne pogodbe.

Kreditni oddel.

Dogovarjanje roka s stranko za pregled in ponovni podpis.

Kreditni oddel.

Nakazovanje sredstev.

0–5

minut

Bančni cenilec

Pridobivanje in pregledovanje vloge.

1–3

minute

Bančni cenilec

Čakanje na ocenjevanje nepremičnine.

1–4

dni

Bančni cenilec

Ocenjevaje nepremičnine.

1–4

ure

Pravna služba

Pregledovanje pogodbe.

1–4

ure

Pravna služba

Pravniško ocenjevanje pogodbe.

2–7

ur

Notarska služ.

Pisanje notarskega zapisnika.

0–2

uri

Notarska služ.

Overjanje pogodbe.

0–1

ura

Vodja poslov.

Pregledovanje pogodbe in cenitev.

0–2

minuti

Vodja poslov.

Podajanje mnenja.

0–20

minut

Vodja poslov.

Pripravljanje dokončne pogodbe.

1–4

ure

Vir: Lasten.
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Tabela 2: Odločitve in verjetnosti
Organizacijska enota

Odločitev

DA v %

NE v %

Stranka

Se strinja s pogodbo.

99

1

Stranka

Se strinja?

100

0

Kreditni oddelek

Odobrena rešitev?

97

3

Bančni cenilec

Nepremičnina ustreza kriterijem?

96

4

Vodja posl.

Odobritev kredita?

99

1

Vir: Lasten.

4.3 SIMULACIJE
Za izvedbo simulacij je potrebno določiti tip koledarja (zbiti ali standardni), urediti
generator transakcij in razporediti vire.

4.4 ZAKONITOSTI POJAVLJANJA TRANSAKCIJ
Najprej sem določila tip koledarja, ki se uporablja v simulaciji. Določila sem zbiti čas.
Za pripravo generatorja transakcij sem pogledala v statistiko vlog, ki jih je banka
obravnavala v letu 2015. V času zbiranja podatkov še niso imeli pripravljenih podatkov o
letu 2016. Tabela 3 prikazuje odobrene in zavrnjene vloge za leto 2015.
Povprečno prispeta nekaj manj kot dve vlogi na dan. Zato sem določila pogostost
vstopanja transakcij v proces z naključnostjo 4 ure. Povprečen prihod vlog je med 0 in 8,2
ure. Število vlog v omenjenem letu je znašalo 719. Na dan je torej bilo 1,99 vloge, iz tega
izhaja, da je bilo v eni uri 0,25 vloge.
Tabela 3: Dinamični podatki odobrenih in zavrnjenih vlog

Leto
2015
Povprečje

Število vlog
719
719

Odobrenih
704
704

Zavrnjenih
15
15

Vir: Lasten.

Simulacijo procesa sem omejila na 10 let.

4.5 POTREBNI VIRI ZA IZVAJANJE POSTOPKA
Tabela 4 prikazuje delavce za nemoteno delovanje procesa. Poleg števila delavcev je
navedena tudi opomba, ki nam pove, ali je delavec dejaven znotraj banke ali zunaj nje. S
tem si lahko razlagamo tudi zastoje. Če je zunanji izvajalec, je zastoj malo daljši.

23

Tabela 4: Potrebni viri za izvajanje postopka

Oddelek
Stranka
Kreditni oddelek
Bančni cenilec
Pravna služba
Notarska služba
Vodja posl.

Vir
stranka
delavci
delavci
delavci
delavci
delavec

Število
neomejeno
3
2
2
2
1

Opomba
Delavci znotraj banke.
Delavci znotraj banke.
Delavci zunaj banke.
Delavci zunaj banke.
Delavec znotraj banke.

Vir: Lasten.

4.6 REZULTATI IZVAJANJA SIMULACIJE
S pomočjo programa IGrafx dobimo rezultate simulacije (slika 10).
Iz rezultatov simulacij lahko razberemo, da je povprečno trajanje transakcije (angl. Avg
Cycle), torej od začetka procesa do konca, 29 dni. Koristni čas obvladovanja oziroma delo
na transakciji (angl. Avg Work) znaša 2,67 dneva. Povprečni čas zastojev (angl. Avg Wait)
je 26,33 dneva. Celotni čas (angl. Elapsed Time), ki je odvisen od gostote vstopov v
sistem, je 50,08 leta.
Slika 10: Rezultati simulacij obstoječega postopka

Vir: Lasten.
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5 IZHODIŠČA PRENOVE

Ključni kazalnik in najbolj relevanten kazatelj je čas. Pri obstoječem postopku sem merila
dva kazalnika, in sicer časa trajanja posameznega dela na različni organizacijski enoti
(angl. Avg Work) in časa trajanja posameznega cikla od vstopa do zaključka transakcije
(angl. Avg Cycle). To je čas od začetka postopka, ki se začne z vlogo stranke, pa do
trenutka, ko se proces zaključi.

5.1 SIMPTOMI SLABOSTI OBSTOJEČEGA POSTOPKA
Po izdelavi obstoječega postopka sem zasledila nekaj slabosti. Očitno ima celoten proces
veliko aktivnosti. Takoj se pojavi vprašanje, če so res vse potrebne. Zavedam se, da jih ne
morem odstraniti, če želim nemoteno delovanje procesa. Vsaka aktivnost je ključnega
pomena za pridobitev kredita.
Prenovo procesa sem izvedla zato, ker želim zmanjšati čas samega procesa. Zato sem se
osredotočila zgolj na eno stvar, in sicer na hkratno izvajanje aktivnosti v dveh oddelkih.
Izbrala sem dva oddelka, za katera predlagam, da se aktivnosti izvajajo istočasno,
namesto zaporedno.

5.2 AKTIVNOSTI, KI JIH JE POTREBNO IZVESTI ZA USPEŠNO PRENOVO
PROCESA
Proces pridobitve hipotekarnega kredita je možno izboljšati z istočasnim izvajanjem
aktivnosti v dveh oddelkih:
1) pravna služba, aktivnosti – pregledovanje pogodbe, pravniško ocenjevanje
pogodbe;
2) notarska služba, aktivnost – pisanje notarskega zapisnika.
Menim, da je paralelizem mogoče uvesti zgolj v tem primeru. V ostalih primerih istočasno
izvajanje ni mogoče, saj si aktivnosti sledijo zaporedno. Po istočasnem izvajanju sta se
povprečni čas dela (angl. Avg Work) in povprečni čas transakcije (angl. Avg Cycle) za
manjši odstotek spremenila. Čeprav je sprememba majhna, v tako obsežnem procesu, kot
je pridobitev hipotekarnega kredita, lahko to veliko pomeni. Predvsem stranki, ki težko
čaka na odločitev komisije.
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6 OPIS PRENOVLJENEGA POSTOPKA ToBe

Sedaj, ko smo prepoznali slabosti obstoječega postopka, lahko izvedemo prenovo.
Prenovljeni postopek ToBe se ne bo bistveno razlikoval od obstoječega. Zato bom opisala
zgolj del, v katerem je sprememba.
Torej, ko se stranka strinja s pogodbo, sledi s strani kreditnega oddelka oddajanje
pogodbe v pravno in notarsko službo. Kreditni oddelek za nemoteno izvajanje njihovih
aktivnosti en izvod pogodbe odda pravni službi, en izvod notarski službi. S tem sledi
istočasno izvajanje. Vsak oddelek opravi svoje aktivnosti. Pravna služba pregleduje
pogodbo in jo tudi pravniško oceni, medtem ko notarska služba istočasno piše notarski
zapisnik. Zaključek izvajanja aktivnosti je v kreditnem oddelku, kjer nastane združevanje.
Z istočasnim izvajanjem teh dveh aktivnosti se postopek skrajša, saj so se dela v
obstoječem postopku izvajala zaporedno.

6.1 STATIČNI MODEL ToBe
Slika 11 prikazuje prenovljen postopek procesa pridobitve hipotekarnega kredita. Po
ugotoviti slabosti obstoječega postopka, torej ko smo ugotovili aktivnosti, ki jih je treba
izvesti za uspešno prenovo, je s pomočjo programa IGrafx izdelan grafični model.
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Slika 11: Potek prenovljenega postopka

Vir: Lasten.
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6.2 DINAMIČNI PODATKI PRENOVLJENEGA POSTOPKA
V tabeli 5 so prikazane posamezne aktivnosti prenovljenega postopka ter njihov čas
trajanja. Tabela 6 prikazuje odločitve in njihove verjetnosti izražene v odstotkih.
Tabela 5: Dinamični podatki prenovljenega postopka
Organizacijska
enota

Aktivnost

Stranka

Odločanje za kredit.

Stranka

Iskanje potrebne dokumentacije.

Stranka

Zbiranje potrebne dokumentacije.

Stranka
Stranka
Stranka
Stranka

Podpisovanje pogodbe.
Pregledovanje pogodbe in pogojev.

Stranka

Ponovno podpisovanje pogodbe.

Kreditni oddelek

Posvetovanje o kreditnih pogojih in dokumentaciji.

Kreditni oddelek

Naročanje komitentove dokumentacije.

Kreditni oddelek

Pridobivanje komitentove dokumentacije.

Kreditni oddelek

Pregledovanje komitentove dokumentacije.

Kreditni oddelek

Pisanje kreditne predpogodbe.

Kreditni oddelek
Kreditni oddelek

Trajanje

Čas.
enota

5–10

minut

10–60

minut

1–5

dni

Oddajanje predpogodbe.

2–12

minut

Pregledovanje in podpisovanje kreditne predpogodbe.

1–30

minut

1–5
1–2

minut
dni

1–15

minut

15–30

minut

5–10

minut

1–3

dni

0–1

dan

5–60

minut

Pridobivanje predpogodbe.
Oddajanje predpogodbe.

0–1
1–3

minuta
minute

Kreditni oddelek

Iskanje ustrezne rešitve.

0–1

ura

Kreditni oddelek

Pisanje končne pogodbe z vsemi obveznostmi.

3–6

ure

Kreditni oddelek

0–2

minuti

Kreditni oddelek

Oddajanje pogodbe stranki v pregledovanje in
podpisovanje.
Oddajanje pogodbe.

0–1

dan

Kreditni oddelek

Pregledovanje pridobljene dokumentacije in pogodbe.

1–20

minut

Kreditni oddelek

Tiskanje kreditne pogodbe.

0–5

minut

Kreditni oddelek

Dogovarjanje roka s stranko za pregled in ponovni podpis.

1–15

minut

Kreditni oddelek

Nakazovanje sredstev.

0–5

minut

Bančni cenilec

Pridobivanje in pregledovanje predpogodbe.

1–3

minute

Bančni cenilec

Čakanje na ocenjevanje nepremičnine.

1–4

dni

Bančni cenilec

Ocenjevaje nepremičnine.

1–4

ure

Pravna služba

Pregledovanje pogodbe.

1–4

ure

Pravna služba

Pravniško ocenjevanje pogodbe.

2–7

ur

Notarska služba

Pisanje notarskega zapisnika.

0–2

uri

Notarska služba

Overjanje pogodbe.

0–1

ura

Vodja posl.

Pregledovanje pogodbe in cenitev.

0–2

minuti

Vodja posl.
Vodja posl.

Podajanje mnenja.
Pripravljanje dokončne pogodbe.

0–20
1–4

minut
ure

Vir: Lasten.
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Tabela 6: Odločitve in verjetnosti prenovljenega postopka

Organizacijska enota

Odločitev

DA v %

NE v %

Stranka
Stranka

Se strinja s pogodbo.
Se strinja?

99
100

1
0

Kreditni oddelek

Odobrena rešitev?

97

3

Bančni cenilec

Nepremičnina ustreza kriterijem?

96

4

Pravna služba

Kreditna sposobnost je ustrezna?

94

6

Vodja posl.

Odobritev kredita?

99

1

Vir: Lasten.

6.3 REZULTATI SIMULACIJE PRENOVLJENEGA POSTOPKA
S pomočjo programa IGrafx dobimo rezultate simulacij prenovljenega postopka, ki so
prikazani na sliki 12.
Razvidno je, da je povprečno trajanje transakcije (angl. Avg Cycle) 25,75 dneva. Koristni
čas obdelovanja (angl. Avg Work) znaša 2,62 dneva. Povprečni čas zastojev (angl. Avg
Wait) je 23,13 dneva.
Slika 12: Rezultati simulacije prenovljenega postopka

Vir: Lasten.
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6.4 UČINKI IN PRIMERJAVA SIMULACIJE – AsIs IN ToBe
Iz tabele 7 je razvidna primerjava obeh simulacij, tako obstoječega postopka kot
prenovljenega, opazno je, da je izboljšan proces hitrejši.
Tabela 7: Primerjava obeh postopkov

Kazalnik
Povprečno trajanje transakcije
Povprečno delo na transakciji

Rubrika iGrafx
Avg Cycle
Avg Work

AsIs
ToBe
29,00 dni 25,75 dneva
2,67 dneva 2,62 dneva

%
+11,21
+1,88

Vir: Lasten.

Celoten postopek se je z uvedbo istočasnega izvajanja aktivnosti v dveh oddelkih skrajšal
za 3,25 dneva oziroma se je izboljšal za 11,21 %. Pri tako obsežnem procesu je to velik
dosežek, saj komitentu vsak dan veliko šteje.
S tem dokazujem v začetku raziskave zastavljeno hipotezo »Z ustrezno prenovo je
mogoče obstoječi postopek pospešiti«. Oba kazalnika, ki sem ju primerjala, potrjujeta
učinkovitost prenovljenega postopka.
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7 ZAKLJUČEK

Vsake prenove poslovnega procesa se je potrebno lotiti sistematično in analitično. Če je
prenova še tako majhna, pripomore k izboljšanju poslovnega procesa. Ne gre za odstotek
izboljšave, temveč učinkovitost. Proces pridobitve hipotekarnega kredita, ki sem ga
predstavila, sem izboljšala za 11,21 %.
Vsaka organizacija mora stremeti k izboljševanju procesov, saj to povečuje tako
zadovoljstvo uporabnikov kot tudi zadovoljstvo zaposlenih. Prenova procesov v današnjem
obdobju postaja nuja, če želimo ohranjati konkurenčnost.
Diplomsko delo na začetku temelji na teoretičnih izhodiščih, ki predstavljajo poslovni
proces ter potek inoviranja poslovnega procesa. Praktični del zajema organizacijo, v kateri
se poslovni proces izvaja, ter obstoječi in prenovljeni postopek.
Namen in cilj diplomskega dela sta bila dosežena, saj sem z uvedbo istočasnega izvajanja
dosegla uspešno prenovo. Glavno spoznanje je, da proces izgleda enostaven, vendar ni.
Vse od trenutka, ko stranka začne proces in do njegovega konca je veliko odločitev, tako
stranka lahko hitro ostane brez kredita.
Pri diplomskem delu mi je bil progam IGrafx v veliko pomoč, saj sem z njim ugotovila vse
nepravilnosti, ki jih ima obstoječi postopek pridobitve hipotekarnega kredita. Na podlagi
izračunanih simulacij sem lahko izvedla prenovo.
V uvodu zastavljena hipoteza »Z ustrezno prenovo je mogoče obstoječi postopek
pospešiti« je v celoti potrjena in dokazana.
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