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POVZETEK

Magistrska naloga podaja celovit pogled o zunanjem izvajanju informacijskih storitev v
slovenskih podjetjih. Delo se osredotoča na podrobnejšo opredelitev tega pojma, na
dejavnike, ki vplivajo na to, da se podjetja odločajo za zunanje izvajanje storitev ter
opredeljuje načine in vrste zunanjega izvajanja storitev. Podrobneje so opredeljene
prednosti in slabosti takšnega načina izvajanja informacijskih storitev, ter nevarnosti, ki se
jim pri tem podjetja izpostavljajo. Predstavljen je proces zunanjega izvajanja
informacijske tehnologije in postopek izbire zunanjega izvajalca. Opredelimo se tudi do
pogodbenega razmerja med uporabnikom in izvajalcem outsourcinga. V poteku zunanjega
izvajanja storitev se osredotočamo na planiranje uvedbe, določitev obsega ter ocena
spremljanja in upravljanja zunanjega izvajanja. Predstavljeni so tudi človeški dejavniki pri
zunanjem izvajanju informacijskih storitev, ki je po našem mnenju prav tako pomemben
za uspeh celotnega projekta.
V nalogi, smo na osnovi izkušenj iz prakse in dodanim teoretičnim znanjem podali glavne
dejavnike, ki so potrebni za uspešno odločitev glede zunanjega izvajanja, kot tudi
dejavnike, ki jih moramo upoštevati pri samem izvajanju informacijskih storitev.
Naloga je nadgrajena z raziskavo, ki je izvedena kot spletna anketa v obliki anketnega
vprašalnika. V izvedeni raziskavi se osredotočamo na tri predpostavljene hipoteze, ki smo
jih obdelali s pomočjo kvantitativne analize prejetih odgovorov in statistično raziskovalnih
metod. Dve od treh predpostavljenih hipotez smo lahko potrdili. Med raziskavo je bilo
najdeno tudi nekaj zanimivih ugotovitev, ki so predstavljene v oceni in sintezi raziskave.
Rezultate lastne raziskave smo primerjali z izvedenimi raziskavami in rezultati drugih
avtorjev. V zaključku je še podan prispevek rezultatov raziskave k stroki ter razmišljanja in
predlogi za nadaljnje delo in raziskave na tem področju.
Poglavitne ugotovitve naloge so, da zunanje izvajanje informacijskih storitev vpliva na
konkurenčnost podjetja in da prekomerno zunanje izvajanje informacijskih storitev, lahko
bistveno oslabi konkurenčnost podjetja. Podjetja poleg finančnih upoštevajo tudi druge
dejavnike, ki vplivajo na zunanje izvajanje informacijskih storitev. Pomemben razlog
zaradi katerega se podjetja odločajo za zunanje izvajanje informacijskih storitev je
pridobitev novih znanj na področju informatike.
KLJUČNE BESEDE: informacijske storitve, outsourcing, informatika, informacijska
tehnologija, konkurenčna prednost, izvedena raziskava, predpostavljene hipoteze.
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SUMMARY

OUTSOURCING SERVICES IN SLOVENIAN COMPANIES
Master’s thesis gives an overall view about execution of information technology services in
Slovenian companies. Thesis subject is a detailed definition of economic major factors
which approve companies to hire outsourcing. It also defines possibilities and sorts of
outsourcing services. In particular it defines outsourcing preferences, weaknesses and
possible dangers for companies. The process of outsourcing execution is also presented.
During the outsourcing phase it focus on initiation planning, capacity determination,
valuation, monitoring and managing. It also presents value of human factor in
outsourcing which is very important for project success.
Considering experiences from every day practise and adding theoretical knowledge to
that, it puts out main factors which are important for successful decision making. Also it
points out other factors which need to be considered during the process itself.
The Master is extended with research executed with web questionnaire. In research we
are focused on three presumed basic hypotheses. They are confirmed by quantity analyze
of received answers and statistically research methods. Two out of three presumed
hypotheses are confirmed. During research we've found out some interesting
consumptions which are represented in research valuation and research synthesis. We
compared results with results of researches carried out by other domestic and foreign
authors. In conclusion we deliver results subscription to field and thoughts accompanied
with suggestions for continuing work and research regarding this matter.
Master’s thesis main findings are that information technology outsourcing influence on
company’s competitiveness and that over-outsourcing could vitally weakness company’s
competitiveness. Companies consider with financial factors also other factors important
for outsourcing. For companies one of important factors is also gaining new knowledge
about information technology services.

KEY WORDS: information technology services, informatics services, outsourcing,
informatics, IT, competition preferences, research, presumed hypothesis
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SEZNAM UPORABLJENIH KRATIC IN OKRAJŠAV
ASP ("Application Service Providing")-zagotavljanje uporabe aplikacij na daljavo
BPR ("Business Process Re-engineering")-prenova poslovnih procesov
BANN- poslovna programska oprema
CAD ("Computer Aided Designing")-računalniško podprto načrtovanje
CIO ("Chief Information Officer")-oseba, ki je odgovorna za informacijsko tehnologijo
CRM sistemi - sistemi za upravljanje odnosov s strankami
DSL ( "Damn Small Linux")-tehnoogija, ki omogoča digitalen prenos preko bakrenih vodov
ERP ("Enterprise Resource Planning")-celovita programska rešitev, ki je povezan in na
poslovnem modelu organizacije temelječ sistem, ki ob uporabi informacijske tehnologije
zagotavlja organizaciji in njenim poslovnim partnerjem optimalne možnosti načrtovanja,
razporejanja virov in ustvarjanja dodane vrednosti.
GSA ("Global Software Aliances")-globalne povezave za izvajanje programskih opravil
GSW ("Global Software Work")-globalno izvajanje programskih opravil
IP telefonija - spletna telefonija, omogoča telefonske klice preko računalnikov in interneta.
IS - informacijski sistem je sistem, v katerem se ustvarjajo, shranjujejo, procesirajo in
pretakajo informacije
ISP ("Internet Service Providers")-dobavitelj dostopa do interneta
IT - informacijska tehnologija, zajema vse aspekte upravljanja in procesiranja informacij
IKT - informacijsko komunikacijska tehnologija
ISPL – (Information Service Procurement Library)- standard zagotavlja okvire aktivnosti
in tehnik v aktivnostih pridobivanja zunanjega izvajalca
LAN ("Local Area Network")-lokalna mreža povezav, ponavadi znotraj enega fizičnega
poslovnega območja
Microsoft - podjetje za razvoj programske opreme
MSP ("Managed Service Providers«) - eden od poimenovanj načina poslovanja na daljavo
MSProject-programsko orodje za spremljanje projektov, ki se uporablja na osebnih
računalnikih (proizvajalec Microsoft)
PDCA ("Plan, Do, Check, Act")-planiraj, stori, preveri, ukrepaj; je metoda pri vodenju
PDT ("Personal Development Talk")-pogovor o razvoju posameznika
PRINCE ("PRojects IN Controlled Environments")-metodologija vodenja projektov, pri
kateri je poudarek na vodenju in ne na tehničnem delu
RBV ("Resource-based View")-pogled s stališča virov v teoriji TCE
ROI ("Return on Investments")-izplen iz določene investicije
SAP - poslovna programska oprema
SKD - standardna klasifikacija dejavnosti
SLA ("Service Level Agreement")-dogovor o nivoju podpore
TCE ("Transaction Cost Economics")-teorija transakcijskih stroškov
TCO ("Total Cost of Ownership")-skupni stroški obratovanja
VSP ("Vertical Service Providers")-eden od poimenovanj načina poslovanja na daljavo
WAN ("Wide Area Network")-razprostrta mreža povezav, ponavadi preko interneta
"Win-Win"-način sodelovanja partnerjev, kjer oba pridobita

xi

SLOVAR SLOVENSKIH PREVODOV TUJIH IZRAZOV
Addresse- naslovi
Application Service Provision/Providing-zagotavljanje uporabe aplikacij na daljavo
Busines to business B2B-elektronsko povezovanje podjetij z drugimi podjetji
Business to consumer B2C-elektronsko povezovanje podjetij s potrošniki
Business to government B2G-elektronsko povezovanje podjetij z državo
Checkpoints -kontrolne točke
Cloud computing-računalništvo v oblaku
Core business-osnovna dejavnost
Engagement management-upravljanje poslovnega razmerja
Electronic sourcing-oskrba z omogočanjem elektronskega poslovanja
Gantt Charts-Gantov diagram, uporabljamo ga pri planiranju virov pri projektih
IScala- poslovna programska oprema
Independant Software Vendors- neodvisni ponudniki programske opreme
Hollowing out effect- izvotljenje organizacij
Heker-oseba, ki ustvarja in oblikuje računalniške programe in računalniško strojno
opremo, vključno s programiranjem, administracijo in varnostjo
Help Desk-izvajanje podpore uporabnikom v obliki klicnega centra
Know-How-lastno znanje
Managed Service Providers (BSP ali MSP)-izvajanje del poslovanja podjetja na daljavo
Managed Business Services-zunanje upravljanje poslovnih aplikacij
Middleware-nivo vmesne opreme
Multiple-Sourcing-več zunanjih izvajalcev
Navision- poslovna programska oprema
Net sourcing-oskrba z omrežjem
Off-Shore-izvajanje storitev na večje razdalje
Outsourcing-zunanje izvajanje
Relational Exchange Theory-teorija izmenjav odnosov
Return of investment-ROI-povračilo investicije
Service Level Agreements- pogodbena storitev, ki je definirana in dogovorjena z pogodbo
Singlesourcing-izvajanje enega zunanjega izvajalca
Strategic Alignment Model-Model strateške usmeritve
Subcontracting-sklepanje pogodb z podizvajalci
Time to market-skrajšanje čas prihoda na trg
Total Cost of Ownership-TCO-skupni stroški obratovanja
Vertical Service Providers (VSP)-del poslovanja podjetja na daljavo
Waterfall Model-slapovni model
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1

UVOD

Današnja sodobna družba je informacijsko naravnana. Razvoj informacijske tehnologije
ter informacijske in komunikacijske infrastrukture v današnjem času lahko primerjamo s
pojavom industrijske revolucije. Tako kot je industrijska revolucija temeljito spremenila
obliko takratne družbe, jo danes spreminja informacijska tehnologija. Dejstvo je, da
sodobna informacijska družba nima alternative in je zato edina možnost, ki nas vodi v
prihodnost. Negotovost pred spremembami, ki jih prinaša sodobna družba, je do določene
mere upravičena, saj se pojavljajo nove situacije, pred katerimi se znajdemo in niso več
samo fizične, ampak bolj abstraktne narave. Dandanes v službi, šoli ali doma ne moremo
več učinkovito delati brez računalnika, prenosnika ali dlančnika. Tudi poslovanja
sodobnega podjetja si brez urejene informacijske tehnologije in storitev ne moremo več
predstavljati, ne glede na to, s katero dejavnostjo se podjetje ukvarja. Pri poslovanju z
informacijsko tehnologijo in storitvami mislimo na raznovrstnost poslovanja, kot je
poslovanje z informacijskim sistemom, dokumentarnim sistemom, elektronsko pošto,
uporabo portala, intraneta, interneta in arhiviranje ter varovanje podatkov. S pojavom
informacijske družbe in globalizacije se morajo podjetja prilagoditi novim pogojem
poslovanja. Globalizacija sili podjetja, da težijo k poslovanju z najnižjimi stroški. Z
globalizacijo in razvojem transporta so se prej visoki stroški bistveno zmanjšali. Odprli so
se novi trgi ter s tem nove priložnosti in pasti za podjetja, ki poleg velikega števila delovne
sile ponujajo tudi druge ugodnosti za podjetja. Konkurenca in novi pogoji poslovanja na
svetovnem trgu silijo podjetja k iskanju novih strategij in poslovnih priložnosti.
Podjetje, ki želi ostati konkurenčno, se mora strukturno preoblikovati in prilagoditi na nove
pogoje, ki se pojavljajo na trgu. Povečanje učinkovitosti podjetja naj bi povečalo tudi
konkurenčnost. Za ohranitev konkurenčnosti morajo organizacije strukturno preoblikovati
svoje zunanje in notranje procese. Podjetja morajo ostati fleksibilna, da se lahko dobro
odzivajo na spremembe na trgu. Seveda pa morajo s svojo primarno dejavnostjo obdržati
svojo konkurenčno prednost. Z globalizacijo se je začela razvijati tud dejavnost
informacijskih storitev, kar je pripeljalo do zunanjega izvajanje informatike. Danes je
splošno v uporabi besedna zveza zunanje izvajanje (angl. outsourcing), kar pomeni
zaupanje določenih lastnih (notranjih) poslov zunanjim izvajalcem. Podjetja katerih
osnovna dejavnost ni informacijske narave, so začela najemati druga podjetja, ki se
spoznajo na področje informacijskih storitev in imajo za takšno delo usposobljene
strokovnjake. Zaposlovanje lastnih strokovnjakov predstavlja za manjša podjetja kakor
tudi za srednja in velika podjetja velik strošek. Stroški, namenjeni za razvoj informacijske
storitev se iz leta v leto povečujejo, bodisi da gre tu za vlaganja v informacijsko
tehnologijo in kadre v podjetjih ali za zunanje izvajanje. »Glede na to, da so podjetja še v
letu 2003 potrošila 77 milijard ameriških dolarjev za zunanje izvajanje, naj bi v letu 2011
za ta namen vložila že za 112,5 milijarde ameriških dolarjev.« (Jakupović, 2006 str. 16).
Analize kažejo, da se število delovnih mest v podjetjih na področjih telekomunikacij,
računalništva, elektronike in e-poslovanja iz leta v leto zmanjšuje predvsem zaradi tega,
ker se podjetja vse več odločajo za prehod na zunanje izvajanje informacijskih storitev.
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OPREDELITEV PROBLEMA
V sodobnem poslovnem svetu si uspešnega podjetja brez dobro razvitih informacijskih
storitev ne moremo več predstavljati. Strošek za informacijske storitve in tehnologijo je
precej visok, zlasti kadar želi podjetje ostati v s stiku z novimi dognanji na tem področju.
Samo na ta način lahko podjetje najbolje izrablja informacijsko tehnologijo in storitve.
Lahko si zastavimo vprašanje, tako kot pri vseh ostalih področjih v podjetju, ali je možno
priti do istih ali celo boljših rezultatov z manj stroški. Vprašanje je, ali torej storitev izvesti
v podjetju ali pa jo poiskati in kupiti na trgu. Informacijska tehnologija in storitve sama po
sebi ne prinaša konkurenčne prednosti, je pa obenem nujna v vseh modernih podjetjih.
»Prav zaradi svoje zapletenosti in spremenljivosti jo je težko obvladovati, upravljati in
voditi, tako da imajo z njo težave celo bolj izkušeni menedžerji.« (Turban, et al., 2002,
str. 585–591). To je torej tudi eden od mnogih razlogov, da se srednje velika in manjša
podjetja pogosteje odločajo za zunanje izvajanje informacijskih storitev. Obstaja veliko
razlogov, ki vplivajo na to, ali se bo podjetje odločilo za zunanje izvajanje informacijskih
storitev. Proces odločitve je precej kompleksen ter zapleten, zato si ga bomo podrobneje
ogledali v nadaljevanju naloge.
NAMEN IN CILJ MAGISTRSKEGA DELA
Zunanje izvajanje informacijskih storitev je vedno bolj aktualna tema za uspešno vodenje
informacijske infrastrukture, vodenje programov in procesov. Zunanje izvajanje
organizacijam ter podjetjem, ki se za ta korak odločijo, omogoča, da se osredotočajo na
svojo osnovno poslovno dejavnost.
Kadar se organizacija odloči za zunanje izvajanje storitev, to zahteva določene
spremembe. Zunanje izvajanje informacijskih storitev zahteva pripravljenost na
spremembe. V nalogi bomo predstavili, kakšen je sistematičen pristop k uvajanju
zunanjega izvajanja informacijskih storitev in kako razviti odnos z zunanjim izvajalcem.
Predstavili bomo tudi, na kakšne prednosti ter slabosti in pasti lahko podjetja in
organizacije naletijo ob uvajanju in koriščenju zunanjega izvajanja storitev. Pristop in
uvajanje zunanjega izvajanja morata biti sistematična. Opozorili bomo na kaj moramo biti
pozorni, ko se odločamo za zunanje izvajanje informacijskih storitev. Mislimo predvsem na
to, katere procese v informatiki in katere sisteme lahko predamo zunanjim izvajalcem.
Pomemben je tudi prehod na nove relacije med podjetjem in zunanjim izvajalcem. Določiti
je treba tudi poti za učinkovito komuniciranje, implementacijo in kasneje podporo.
Organizacije in podjetja morajo na novo nastala razmerja kar najbolje izkoristiti in s tem
povečati svojo konkurenčno prednost v svoji osnovni dejavnosti. V ta namen smo
predstavili, kako lahko podjetja in organizacije izkoristijo zunanje izvajanje storitev,
naredili raziskavo, v kateri so strokovnjaki posameznih podjetij kot uporabniki ali bodoči
uporabniki zunanjega izvajanja informacijskih storitev odgovarjali na vprašanja o največjih
prednostih pomislekih in relacijah med podjetjem in zunanjim izvajalcem. Raziskava
zajema domača podjetja, ki delujejo na skupnem evropskem tržišču.
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Zunanje izvajanje informacijskih storitev in tehnologije mora podjetje izkoristiti in s tem
pridobljeni čas in prihranjena finančna sredstva preusmeriti v razvoj in širitev osnovnih
poslovnih aktivnosti. Na področju informatike in poslovnih procesov se zunanje izvajanje
dejavnosti pojavlja v kontekstu ekonomskega razvoja, tehnoloških sprememb in tržnega
razvoja. Podjetja lahko posamezno dejavnost izvedejo, če je možno, sama na stroškovno
najbolj učinkovit način, ali pa isto dejavnost prenesejo na zunanjega izvajalca. Posledica
globalizacije gospodarstva ni samo zniževanje stroškov, temveč tudi združevanje,
pripojitve in prevzemi podjetij. Množica dejavnosti, ki jo je mogoče prepustiti zunanjim
izvajalcem, se je v zadnjih letih bistveno spremenila. Zunanje izvajanje se je začelo v zelo
majhnem obsegu, ko so se podjetja odločila za najemanje zunanjih sodelavcev preko
pogodb na področju vzdrževanja, prehrane zaposlenih, čiščenja, varovanj, skladiščenja in
transporta itd. Te storitve so bolj ali manj preproste in jih je zato zanje laže izpeljati.
Postopoma se je zunanje izvajanje storitev razširilo na bolj zahtevne in kompleksne
dejavnosti. Podjetja se pogosto odločajo za zunanje izvajanje proizvodnje enega ali več
delov proizvodne linije, za računovodske storitve, pravne storitve, izgradnje in vzdrževanja
informacijskega sistema, računalniške obdelave podatkov itd. »Tudi v Sloveniji uporaba
storitev zunanjega izvajanja informacijske tehnologije po mnenju strokovnjakov raste iz
leta v leto, vendar zaradi pomanjkanja podatkov, raziskav in analiz kvalitetnih podatkov ni
na voljo.« (Jakupović, 2006 str. 17). Na podlagi omenjenih trendov lahko sklepamo, da
zunanjega izvajanja storitev ne moremo obravnavati le kot kratkoročno strategijo
podjetja, ampak kot natančno zastavljeno dolgoročno strategijo. Mnogo podjetij želi
zunanje izvajanje informacijskih storitev izkoristiti za lažji način obnovitve in vzdrževanja
informacijske infrastrukture v svojem podjetju. V ta namen smo v empiričnem delu naloge
naredili raziskavo, ki temelji na treh predpostavljenih hipotezah:
1. HIPOTEZA: Prekomerno zunanje izvajanje informacijskih storitev, lahko bistveno oslabi
konkurenčnost podjetja.
2. HIPOTEZA: Podjetja morajo imeti razdelano strategijo razvoja informacijskih storitev, in
posledično strategijo zunanjega izvajanja.
3. HIPOTEZA: Pri odločanju o zunanjem izvajanju storitev, zgolj finančni vidiki ne
zadoščajo.
S tem delom želimo podati jasnejšo sliko o stanju zunanjega izvajanja informacijskih
storitev v Sloveniji v letu 2009. V magistrski nalogi smo predstavili, katere so dobre in
katere slabe strani zunanjega izvajanja informacijskih storitev. Gre za to, da posebej
opozorimo na pasti, ki prežijo na podjetja pri zunanjem izvajanju in nasvete, kako se jim
izogniti. Smo namreč mnenja, da bi morale organizacije in podjetja, če želijo preživeti na
globalnem trgu, vso svojo energijo in znane usmerjati v izboljševanje ponudbe svoje
osnovne dejavnosti, podporne dejavnosti pa naročati pri podjetjih, ki so specializirane za
te dejavnosti. Namen tega dela je tudi ugotoviti, kateri so ključni dejavniki, ki odločajo, ali
naj se podjetja odločajo za zunanje izvajanje informacijskih storitev in v kolikšni meri.
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METODE DELA
Pri izbiri metodološkega dela smo se opirali na strokovno ter znanstveno literaturo tujih in
domačih avtorjev, ter vire in članke, povezane z najnovejšimi teoretičnimi spoznanji s
področja informacijske tehnologije zunanjega izvajanja informacijskih storitev. Metode
dela temeljijo na podlagi strokovne poglobitve in preučevanja teoretičnih izhodišč, katera
so podala osnovno razumevanje zunanjega izvajanja informacijskih storitev z njegovimi
temeljnimi značilnostmi in specifičnostmi (deskriptivna metoda). V nalogi je z teoretično
analitičnim pristopom prikazana osnovna logika zunanjega izvajanja informacijskih
storitev, poznavanje metodoloških osnov informacijskih storitev, vpliv in uporabnost
informacijskih storitev in podobno. Poglede podjetij in stanje o zunanjem izvajanju
informacijskih storitev ter tudi o razumevanju in pomenu tega področja v podjetjih smo
pridobili s pomočjo vprašalnika. Na podlagi dobljenih statistični rezultatov vprašalnikov in
anket smo potrjevali ali zavračali predpostavljene hipoteze. Uporabljeno je bilo tudi znanje
pridobljeno med študijem, in dodane lastnine izkušnje na obravnavanem področju.
STRUKTURA MAGISTRSKEGA DELA
Delo smo razdelili na sedem poglavij. V prvem delu smo predstavili namen in cilje
magistrskega dela ter prestavili hipoteze. V drugem poglavju smo se osredotočili na
teoretične osnove zunanjega izvajanja informacijskih storitev, podali razlago definicij in
pojmov ter predstavili vzroke za zunanje izvajanje. Predstavljeno je tudi zunanje izvajanje
drugih dejavnosti. Nadalje smo obdelali vzroke za zunanje izvajanje informacijskih
storitev, ter podali razlago definicij in pojmov zunanjega izvajanja. Sledi opis zunanjega
izvajanja glede na izvajalca in vsebino, vrste izvajanja, razmerja med izvajalci in
uporabniki ter prednosti slabosti in pasti zunanjega izvajanja informacijskih storitev. To
poglavje bo namenjeno tudi vlogi človeškega faktorja pri zunanjem izvajanju, značilnostim
oseb, odgovornih za zunanje izvajanje informacijskih storitev v podjetjih, vplivu zunanjega
izvajana na zaposlene ter o odnosih med uporabniki in zunanjimi izvajalci.
V tretjem delu naloge sledi predstavitev procesa zunanjega izvajanja storitev, postopek
izbire zunanjega izvajalca, kriteriji za izbiro zunanjega izvajalca, pogodbeno razmerje med
uporabnikom in zunanjim izvajalcem ter pogled na financiranje zunanjega izvajanja
informacijskih storitev.
Četrto poglavje je namenjeno podrobnejši predstavitvi poteka zunanjega izvajana
informacijskih storitev, planu uvedbe zunanjega izvajanja in določitvi obsega zunanjega
izvajanja. Obdelali smo tudi spremljanje zunanjega izvajanja ter podali oceno in potek
upravljanja zunanjega izvajanja informacijskih storitev.
V petem poglavju sledi raziskava o zunanjem izvajanju informacijskih storitev,
predstavitev problema, hipotez in komentarjev. Predstavimo stanje zunanjega izvajanja
informacijskih storitev v Slovenskih podjetjih. Analiza temelji na raziskavi stanja,
opravljeni s pomočjo vprašalnika, ki je bil poslan direktorjem in vodjem informatike v
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anketiranih podjetjih. Rezultatom analize stanja sledi statistična analiza, ki temelji na
statističnem preizkušanju postavljenih domnev.
V šestem delu naloge je podana ocena in sinteza rezultatov raziskave. Predstavljen je tudi
anketni vprašalnik in obdelani rezultati raziskave. Predstavljen je prispevek rezultatov
raziskave k stroki in predlogi za nadaljnjo raziskavo.
V sedmem delu naloge je podan zaključek ter strnjene vse ugotovitve in podan pogled na
celotno nalogo in raziskavo.
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2

TEORIJA ZUNANJEGA
STORITEV

IZVAJANJA

INFORMACIJSKIH

Za podjetja, ki delujejo v tržnih gospodarstvih in na globalnem trgu je največji izziv, kako
kljub nenehnem spreminjanju trga, tehnologije in drugim spremembam ustvariti in
dolgoročno ohraniti konkurenčno prednost podjetja pri opravljanju dejavnosti, ki so
ključnega pomena za uspešno poslovanje. Če želi podjetje ostati konkurenčno na trgu,
mora imeti dovolj časa, da se osredotoči na svojo osnovno dejavnost. Tako so se podjetja
začela ukvarjati in razvijati predvsem svojo osnovno dejavnostjo, s katero tudi ustvarjajo
dohodek. Za ostale dejavnosti, ki niso bile ključnega pomena, podjetja najemajo zunanje
izvajalce. Beseda outsourcing izhaja iz angleščine, je sestavljena iz besedne zveze
(outside resource using), kar v prevodu pomeni uporaba zunanjih virov. Razni avtorji
»Opredeljujejo zunanje izvajanje kot sestavljenko, ki združuje besede zunaj (angl.
outside) vir (angl. resource) in uporabljanje (angl. using).« (Allweyer e tal., 2004, str. 43).
V slovenščini se najpogosteje uporabljajo izrazi kot so: Zunanje izvajanje, izločanje
dejavnosti, izdvajanje dejavnosti, najem storitev, zunanja oskrba in tako dalje. V nalogi
smo uporabili za outsourcing besedno zvezo zunanje izvajanje. Različni avtorji zunanje
izvajanje drugače pojmujejo, razhajanja nastajajo predvsem glede aktivnosti, ki jih
vključujejo in v kolikšnem obsegu. Poglejmo nekaj definicij zunanjega izvajanja:
»Opredeljuje zunanje izvajanje dejavnosti kot odnos med kupcem in dobaviteljem.«
(Burns, 2000, Str. 39). Za zunanje izvajanje dejavnosti se pojmuje tudi tiste dejavnosti, ki
jih podjetja prej niso izvajala v sklopu svojega poslovanja. Je namreč mnenja, da je
zunanje izvajanje pomembna strategija v organizaciji podjetja s katero lahko podjetje
postane boljše in močnejše na trgu. Podjetje lahko z zunanjim izvajanjem loči osnovno
dejavnost od podporne dejavnosti.
»Zunanje izvajanje dejavnosti pomeni zunanje oskrbovanje, oddajanje del, zunanje
izvajanje, organizacijsko izločanje posameznih aktivnosti, procesov ali kar celih poslovnih
funkcij (tudi ravnanja, upravljanja z ljudmi, upravljanja s človeškim kapitalom) na zunanje
ponudnike – izvajalce teh storitev.« (Ravnikar, 2002, str. 12).
»Lei in Hitt outsourcing pojmujeta širše, kot zanašanje se na vire izven podjetja, ki
izvajajo ne le proizvodne, ampak tudi druge, predvsem storitvene dejavnosti, ki vplivajo
na povečanje dodane vrednosti podjetja.« (Gilley, 2000, str. 7).
»Outsourcing je pogodbeni prenos nekaterih ponavljajočih se aktivnosti v podjetju in
odločitev za zunanjo oskrbo. Pri tem pa ne gre samo za prenos aktivnosti, temveč pogosto
tudi za prenos pravic odločanja ter poslovnih prvin. Pravice odločanja pomenijo
odgovornost sprejemanja odločitev, ki so povezane s prenesenimi aktivnostmi. Med
prenesene poslovne prvine pa spadajo zaposleni, oprema, tehnologija in objekti.«
(Greaver, 1999, str. 3).
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»Omejuje zunanje izvajanje dejavnosti na oddano,dislocirano, izbrano poslovno funkcijo
dejavnost storitev ali program, ki jo za naročnika izvaja zunanji izvajalec.« (Dubrovski,
2004. 104).
Lastna definicija zunanjega izvajanja je sledeča: »Zunanje izvajanje je prenos dela
dejavnosti ali storitev, ki niso osnovna dejavnost podjetja na zunanjega izvajalca.«
Zunanje izvajanje je bistveno spremenilo način poslovanja v svetu. »Outsourcing raznih
dejavnosti je bilo tako označeno kot ena izmed glavnih poslovnih idej v zadnjem stoletju.«
(HBR, 2004). Zunanje izvajanju se je začelo širiti v začetku devetdesetih letih prejšnjega
stoletja. Pojavljala so se visoko razvita tehnološka podjetja, ki pa kljub vsemu niso bila
dovolj velika, da bi sama obvladovala vse delovne procese v podjetju. Takrat so začeli
vključevati zunanje izvajalce. Kadar se podjetje odloči za zunanje izvajanje, pomeni, da bo
del svojih operacij v poslovnem procesu prepustilo zunanjemu izvajalcu. Gre za prenos
pooblastil na zunanjega izvajalca, ki prevzame vso odgovornost za pravilno in pravočasno
izvedeno delo. Zunanje izvajanje tako predstavlja drugačno obliko poslovnega sodelovanja
med izvajalcem in naročnikom. Naročnika zanimajo samo rezultati, o katerih se naročnik
in ponudnik predhodno uskladita, ne pa tudi proces, po katerem bo izvajalec nalogo
opravil. Splošno veljavno pravilo pri zunanjem izvajanju naj bi bilo, da zunanji izvajalci ne
izvajajo poslovnih procesov, ki so ključni za podjetje. Da bi se podjetja lahko fokusirala na
svojo osnovno dejavnost, oddajo del svojih operacij v poslovnem procesu zunanjim
izvajalcem. »Zaradi konkurence morajo proizvajalci izdelkov in ponudniki storitev težiti k
ponudbi vedno bolj kakovostnih izdelkov.« (Offodile et al., 2002, str. 147).
Izkazalo se je da podjetja, ki sama opravljajo vse dejavnosti, enostavno ne zmorejo biti
dovolj uspešna na vseh področjih kjer delujejo, ker ne dosežejo takšnih rezultatov kot jih
lahko dosežejo zunanji izvajalci, ki se specializirajo za določene dejavnosti. Podjetja so
spoznala, da morajo izvajati tiste dejavnosti, ki jih poznajo za katere so usposobljena in
kjer imajo najboljše možnosti. Zunanje izvajanje se razlikuje od drugih oblik uporabe
zunanjih virov kot so recimo različne oblike pogodb glede proizvodnje, kooperacije,
začasnem najemu delavcev za proizvodnjo ali selitve proizvodnje na druge lokacije ali
tujino. Sama odločitev o zunanjem izvajanju storitev ali drugih dejavnosti je strateškega
pomena za podjetje in ima lahko zato precejšne posledice. Odločitev se težko prekliče,
posebej še, kadar se je v fazi prenosa storitev na zunanjega izvajalca veliko investiralo in
zaradi tega zanemarilo svoje kadre in lastno znanje na tem področju. Zaradi pomembnosti
zunanjega izvajanja odločitve o zunanjem izvajanju sprejema le vodstvo podjetja in za to
tudi odgovarja. Zunanje izvajanje vedno vključuje dvosmerno izmenjavanje informacij, ki
vključuje precejšnjo mero koordinacije in zaupanja.
»Pomembno je, da podjetja, ki izberejo zunanje izvajanje, še vedno ohranijo fleksibilnost
v smislu možne zamenjave zunanjega pogodbenega izvajalca po končanem trajanju
pogodbenega odnosa.« (Boon in Kurtz, 1997, str. 236–237).
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2.1 RAZLAGA DEFINICIJ IN POJMOV ZUNANJEGA IZVAJANJA STORITEV

V podjetjih se danes ne pogovarjamo več ali bomo uporabljali zunanje izvajane
dejavnosti. Gre bolj za vprašanje v kolikšni meri se bodo podjetja posluževala zunanjega
izvajanja. Vedno več dejavnosti se prenaša na zunanje izvajalce. Pri zunanjem izvajanju
informacijskih storitev je predvsem informacijska tehnologija tista, ki je omogočila lažje
sodelovanje med naročniki in ponudniki zunanjega izvajanja storitev. Definicije o
zunanjem izvajanju informatike so različne. Razni avtorji različno definirajo zunanje
izvajanje drugače. Največje razlike med avtorji se pojavljajo glede tega koliko posameznih
aktivnosti zunanjega izvajanja je vključenih in katere so te dejavnosti. Pri zunanjem
izvajanju dejavnosti gre za prenos aktivnosti ter za prenos odgovornosti, ki jih je prej
izvajalo podjetje samo na zunanjega izvajalca. Namen zunanjega izvajanja storitev je
pridobitev strateške prednosti ter dodatna sredstva za izpeljavo aktivnosti, ki so se do
tedaj izvajale interno. V literaturi najdemo precej razlag oziroma definicij, kaj je
organizacijsko zunanje izvajanje informacijskih storitev. Povzel bom nekaj definicij.
Zunanje izvajanje informacijskih storitev je:
•

»Predaja zunanjim izvajalcem dela ali celega informacijskega sistema.« (Apte et al.,
1997 str. 289–304).

•

»Izločanje funkcij informacijskih sistemov, definiranih s pogodbo, z izvajalcem zunaj
podjetja.« (Chaudhury et al., 1995, str. 132–159).

•

»Preskrba s produkti in storitvami informacijske tehnologije, ki jo dobavlja zunanji
izvajalec.« (Hancox in Hackney, 1999).

•

»Poslovna praksa, pri kateri podjetje pogodbeno izloči segment funkcij ali celoten IS
enemu ali več zunanjim izvajalcem.«(Hu, et al., 1997, str. 288–301).

•

»Odločitev podjetja, da izloči ali proda del osnovnih sredstev, ljudi in/ali aktivnost
podjetja zunanjemu izvajalcu, ki za denarno nadomestilo zagotavlja in upravlja
sredstva in storitve v določenem časovnem obdobju.« (Kern, 1997, str. 37–58).

•

»Nakup opreme ali storitev, ki so bili pred tem zagotovljeni znotraj podjetja.«
(Lacity in Hirchheim, 1993, str. 73–86).

•

»Predaja upravljanja IT/IS-sredstev, virov in/ali aktivnosti za doseganje zahtevanih
rezultatov zunanjemu izvajalcu.« (Willcocks in Lacity, 1998, str. 2).

Lastna definicija zunanjega izvajanja dejavnosti je naslednja:
•

zunanje izvajanje je prenos dela ali celotne dejavnosti informacijskih storitev, ki
niso osnovna dejavnost podjetja na zunanjega izvajalca.
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Obstaja precej pogledov na zunanje, izvajanje zato jih lahko združimo v tri kategorije:
strateško upravljanje ter ekonomska in socialna teorija. Strateška teorija upravljanja
podjetja govori o zunanjem izvajanju informacijske tehnologije kot enem od
pomembnejših načinov za doseganje konkurenčne prednosti podjetja. »To se lahko izvede
zaradi izboljšanja učinkovitosti ali pa celo odpravljanja slabo uporabljenih virov podjetja.«
(Kregar, 2005, str. 4). Ekonomska teorija ocenjuje zunanje izvajanje s stani stroškov
učinkovitosti in profita. »Tretja socialna kategorija pa se posveča predvsem odnosom med
strankami v pogodbah in vplivu na samo organizacijsko izvajanje.« (Hirschheim, 2002, str.
228). »Sicer pa isti vir poda kar celo zbirko že razvitih in večinoma potrjenih teorij in
teoretičnih predlogov.« (Hirschheim, 2002, str. 39–44). Za veliko srednje ali malo podjetje
lahko rečemo, da uporablja zunanje izvajanje, kadar za to porabi več kakor 80 odstotkov
vseh sredstev, namenjenih za informacijske storitve. In obratno: za podjetje rečemo, da
ne uporablja zunanjega izvajanja, kadar za zunanje izvajanje porabi manj kot 20
odstotkov svojih sredstev. »Podjetje, ki potroši med 20 in 80 odstotki sredstev za zunanje
izvajanje informacijskih storitev, pa označimo, da delno zunanje izvaja informacijsko
tehnologijo.« (Kregar, 2005, str. 4). Takšna podjetja običajno zunanje izvajajo le neki
segment informacijskih storitev. Na področju informacijskih storitev je vedno večji delež
zunanjega izvajanja storitev. Tukaj mislimo na izgradnjo informacijskih sistemov, podporo
uporabnikom, vzdrževanje strojne opreme, implementacija in vzdrževanje programske
opreme ter ostalo.

2.2 ZUNANJE IZVAJANJE DEJAVNOSTI ORGANIZACIJ

V zgodovini, vidimo da so si ljudje vse potrebno za življenje zagotavljali kar sami, bodisi
da je šlo za ogrevanje, oskrbo z gradbenim materialom, oskrbo z vodo, oskrbo s energijo.
Danes večino stvari, ki jih potrebujemo za življenje, kupimo na trgu, ali pa izvedbo le-teh
naročimo pri raznih ponudnikih. Podjetja so v začetku podjetja vse funkcije opravljala
sama. Spremembe so nastale šele v začetku 20. stoletja, ko je gospodarstvo zaradi
nekonkurenčnosti zajela kriza. Podjetja so začela z zunanjim izvajanjem določenih delov
proizvodov, kar je pripomoglo h konkurenčni prednosti podjetja in do velike gospodarske
rasti. Že v začetku razvoja ameriške industrije so imeli Američani zunanje izvajalce za
izdelavo streh za vagone in kočije in jader za ladjevje. Sodelovali so s Škoti in njihovo
tekstilno industrijo, ki pa je surovine kupovala v Indiji. V tistem času je angleška tekstilna
industrija postala tako močna, da so bili Indijci nekonkurenčni v tekstilni branži.
»Produkcija se je v tem času večinoma selila v Anglijo.« (Kelly, 2003). V začetku 70. let
20. stoletja nastane nova potreba po specializaciji. Trend se kasneje nadaljuje in tako so
za dela, kot so računovodstvo, produkcija-tekstla, klicni centri in podobno podjetja začela
najemati zunanje izvajalce. V modernem svetu si ljudje, sploh pa podjetja, ne morejo več
zamisliti, da bi sami proizvajali npr. energijo. Danes podjetja veliko dobrin enostavno
kupijo na trgu, ker je bolj prikladno in tudi ceneje, kar pa je najpomembnejše, dobavitelji
to znajo napraviti bolje kot sama podjetja. Takšno razmišljanje se širi tudi na druge
funkcije v podjetju. Podjetja so ugotovila, da je skrb za čiščenje, prehrano in fizično
varovanje podjetja mogoče kupiti na trgu, ne pa ga izvajati s svojimi zaposlenimi. Tako se
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je postopoma začelo razvijati in širiti zunanje izvajanje. Zunanje izvajanje storitev se je s
časom širilo na vedno bolj zahtevne naloge podjetja. Tako se je pogosto začela zunanje
izvajati logistična dejavnost, kadrovska dejavnost, pravna služba in nenazadnje je tudi
informacijska tehnologija in storitve predmet zunanjega izvajanja že kar nekaj časa. Da se
lahko podjetje odloči za zunanje izvajanje, mora na trgu obstajati več ponudnikov za
takšno storitev, sicer je odvisnost od le enega ponudnika zunanjega izvajanja prevelika.
Tudi cena takšne storitve pri samo enem ponudniku ne more biti realna in konkurenčna.
Na trgih, kjer ima podjetje na razpolago veliko dobaviteljev, in kjer je trg že dokaj zrel in
razvit, so ponudniki storitev precej razviti in so zato učinkovitejši, kot če bi podjetje samo
storitev opravljalo znotraj podjetij. Toda to je strateška odločitev podjetja, ki jo mora
sprejeti in odobriti vodstvo, ki tudi odgovarja za poslovne rezultate podjetja. Ob vstopu v
tržno gospodarstvo so se začela številna slovenska podjetja preoblikovati, da bi lahko
prilagodila novim razmeram. Novim gospodarskim razmeram so se prilagajala tudi s tem,
da so svoje znanje in sposobnosti usmerila v svojo osnovno dejavnost, manj pomembne
dejavnosti pa prepustila zunanjim izvajalcem. Tako so številni zaposleni dobili svojo
podjetniško priložnost. Zaradi tovrstnih potreb so se na trgu izoblikovala mnoga manjša
podjetja. »Zunanje izvajanje dejavnosti je primerno za vsa funkcijska področja v podjetju,
od nabave, proizvodnje, prodaje, logistike, informatike do nivoja najmanjših podjetniških
enot oziroma aktivnosti.« (Ogorelc, 2002, str. 117). Odločitev o zunanjem izvajanju je
strateškega pomena in ima zato različne posledice. Če smo se v prenosu storitev na
zunanjega izvajalca močno navezali in zaradi tega zanemarili tudi lastno znanje (angl.
know-how) na tem področju, takih odločitev ne moremo enostavno spreminjati.
Slika 1: Hierarhija prednosti zunanjega izvajanja

Vir: Corbett (2004, str. 11).

Če pogledamo hierarhično piramido, ki jo dobimo (kot je prikazano na sliki 1.) pri
zunanjem izvajanju informacijske tehnologije ugotovimo, da največji delež ugodnosti, kar
49 odstotkov pripada zmanjševanju stroškov. Seveda pa ni nujno, da hierarhična piramida
kot jo prikazuje Corbertt v vseh primerih tudi drži.
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2.3 KLASIFIKACIJA IN OBLIKE INFORMACIJSKIH STORITEV

Ker se vsebina magistrske naloga nanaša na storitve posebej na informacijske storitve, si
poglejmo najprej definicijo storitve. Po slovarju slovenskega knjižnega jezika je definicija
storitve naslednja: »storítev -tve ž (ȋ) naročeno delo, ki se opravi za koga navadno za
plačilo.« (SSKJ,2000). Zelo težko je natančno ločiti storitve in proizvode. Poznamo štiri
glavne značilnosti s katerimi se storitve ločijo od proizvodov. »Za storitve je značilna
neopredmetenost, neločljivost, minljivost in variabilnost.« (Potočnik, 2003, str. 102). V
informatiki je mejo med storitvami in proizvodi še težje določiti. Strojna oprema kot so
strežniki, komunikacijska oprema, namizna oprema prištevamo med proizvode. Tudi
standardno programsko opremo kot so operacijski sistemi, pisarniški programi in vso
drugo standardno programsko opremo štejemo med proizvode. Ostalo predstavlja
storitve. Nestandardna programska oprema, ki je narejena po naročilu in željah
uporabnika sodi med informacijske storitve. Tudi postavitev strojne opreme v
funkcionalno celoto sodi med storitve. Prav tako sem sodijo vse storitve povezane z
obdelavo podatkov z bazami podatkov, z varovanjem podatkov itd.
Po statistični standardni klasifikaciji dejavnosti (SKD) delimo informacijski sektor v šest
skupin (STAT, 2008). Ta klasifikacija se po vsebini ujema z NACE klasifikacijo, ki jo
uporablja Evropska unija. Te skupine so sledeče:
•
•
•
•
•
•

storitve povezane s svetovanjem o strojni opremi,
storitve povezane s svetovanjem o programski opremi,
storitve povezane z obdelavo podatkov,
storitve povezane z bazami podatkov,
popravila in vzdrževanje opreme,
druge storitve.

WTO, svetovna trgovinska organizacija, (UN, 2002). deli informacijske storitve na:
•
•
•
•

storitve, ki ponujajo strokovno znanje,
storitve povezane s programsko opremo,
storitve transformacije podatkov,
ostale storitve.

V informatiki se pogosto srečujemo še z izrazi kot je Informacijska tehnologija (IT) in
informacijsko komunikacijska tehnologija (IKT). Ko govorimo o informacijski tehnologiji
mislimo na vsa področja, ki jih s tem pokriva od zajema, obdelave, hranjenja do prenosa
različnih informacij. Osnovna delitev informacijske tehnologije je na strojni in programski
del. Če pa k temu še dodamo komunikacijski del, ki skrbi za povezavo teh področij bodisi
lokalno ali globalno dobimo izraz informacijsko komunikacijska tehnologija. Naloga
informacijske tehnologije v sodobni družbi je zbiranje potrebnih informacij, ki pripomorejo
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k skrajševanju poslovnih ciklov in posledično povečanju konkurenčnosti podjetja.
Informacijske storitve bi lahko opredelili kot vse tiste storitve, ki so prepletene z
informacijsko tehnologijo ali bazirajo na njej. Poglejmo eno od definicij: »Informacijsko
tehnologijo lahko opredelimo kot zbirko računalniških sistemov, ki ga uporablja
organizacija.« (Turban, 2002, str. 4).
Ker se delovno in poslovno okolje neprestano spreminja so informacijske storitve
kvalitetna podpora in pomembno sredstvo za doseganje ciljev podjetja. Informacijske
storitve so dandanes pomembno orodje za doseganje poslovnih uspehov in nujne
podpore procesom v nenehoma spreminjajočem se okolju. »Večja stopnja produktivnosti
ustvarja pogoje za rast, povečuje naložbeno sposobnost, omogoča večji iztržek na enoto
vloženega kapitala in bolje plačana delovna mesta.« (Bulc, 2002). Poglejmo katere so
glavne oblike zunanjega izvajanja dejavnosti. Razni avtorji različno opredeljujejo oblike
zunanjega izvajanja dejavnosti. »Linder in avtorji delijo zunanje izvajanje dejavnosti na
sledeče tri oblike: konvencionalno obliko, sodelovalno obliko in transformacijsko obliko
zunanje izvajanje dejavnosti.« (Linder. et. al. 2003). Oblike se razlikujejo v namenu,
pristopu, kazalcih uspešnosti in merilih koristi.
Pri konvencionalna oblika zunanjega izvajanja dejavnosti je glavni motiv zniževanje
stroškov. Management za kontrolo in nadzor uporablja naslednja merila: doseženo
zmanjševanje stroškov, dosegljivost sistema, in drugo. Podjetja zaračunavajo odškodnino
za nedosežene pogodbene cilje in finančne bonuse za dosežene cilje. Nadzor je
vzpostavljen preko pregledov poslovanja zunanjega izvajalca. Precej podjetij se še danes
poslužuje te oblike sodelovanja, nova inovativna podjetja pa se že ukvarjajo z novimi
oblikami izvajanja dejavnosti kot je transformacijsko zunanje izvajanje.
Sodelovalna oblika zunanjega izvajanja dejavnosti je tista oblika kjer lahko izpostavljeno
vzajemno sodelovanje. Kadar želimo nadzirati in upravljati takšen odnos moramo imeti
oblikovan sistem kazalnikov za merjenje uspešnosti. Za takšno obliko zunanjega izvajana
dejavnosti je značilna izmenjava različnih izkušenj in izboljšav. Slaba stran takšne
povezave pa je, da povzroča nejasnosti in negotovosti pri odgovornostih za dosežke.
Transformacijska oblika ima enake cilje kot konvencionalna oblika zunanjega izvajanja pri
čemer se osredotoča na ključne in podporne aktivnosti, poleg tega pa dosega veliko
sprememb in drugih pogledov pomembnih za uspešno poslovanje podjetja. Lahko gre za
možnost dostopa do novih tehnologij, inovativnosti, spreminjane poslovnih procesov ali za
izboljšanje storilnosti. »Linder in avtorji transformacijsko obliko zunanjega izvajanja
opredeljujejo kot program sprememb v delovanju podjetja s pomočjo zunanjega izvajanja,
katerega namen je doseči velika, stalna in radikalna izboljšanja na ravni celotnega
podjetja.« (Linder et al., 2002).
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2.4 VZROKI ZA ZUNANJE IZVAJANJE INFORMACIJSKIH STORITEV

Poznamo različne vzroke zaradi katerih se v podjetjih odločajo za zunanje izvajanje
storitev informacijskih storitev. Velikokrat je to želja po znižanju stroškov za informatiko,
ali pa je razlog za zunanje izvajanje tudi potreba po prenovi celotnega informacijskega
sistema, čemur lastni kadri niso kos. Začetki zunanjega izvajanja informacijskih storitev so
se nanašali na storitve povezane z strojno in programsko opremo. Šlo je za postavljanje,
instalirane, konfiguriranje, povezovanje, implementacijo ter vzdrževanje tako strojne kot
programske opreme. Podjetja se danes ne ukvarjajo več sama s konfiguriranjem strojne
opreme, temveč jo kupijo na trgu. Izjemoma se tega poslužujejo, ko gre za specifično
opremo z natančno določenim namenom in opredeljenimi zahtevami, ki so specifične za
podjetje in se razlikujejo od standardnih zahtev drugih uporabnikov te opreme. Zelo
podobno je tudi s programsko opremo. Podjetja programske opreme običajno ne razvijajo
same ali jo dajo razvijati, temveč kupijo obstoječo programsko opremo na trgu. Takšna
ugotovitev velja za večji del programske opreme, ki je namenjena različnim podjetjem.
Ta se nanaša predvsem na operacijske sisteme, pisarniška orodja, razna CAD-orodja, ERP
sisteme in drugo.
Zelo podobno pa je sedaj na področju programskih rešitev, ki podpirajo vse funkcije v
podjetju. Na trgu je že precej programskih rešitev, pa tudi njihova kvaliteta in cenovna
dostopnost je vedno bolj sprejemljiva. Razvijati programsko opremo od začetka za
posamezno podjetje ni več smotrno. To je smiselno samo v primeru, kadar se podjetje
ukvarja s posebnimi storitvami, ki jih standardne programske rešitve ne pokrivajo.
Razvijanje takšne programske opreme je ponavadi zelo drago, dolgotrajno in tvegano. Ne
smemo pa tudi zanemariti kasnejše odvisnosti od razvijalca programske opreme. Kadar je
ta odvisnost prevelika, jo lahko začne razvijalec programa hitro izrabljati. Izbira podjetja
za razvoj in izgradnjo informacijskega sistema je zelo težavna. Vedno moramo upoštevati
vse faktorje, in to za daljše časovno obdobje. Dobro moramo razmisliti, ali je bolje graditi
informacijski sistem v podjetju samem ali izgradnjo prepustiti zunanjemu izvajalcu.
Mnoga podjetja se že zavedajo, da je informacijska tehnologija lahko sama po sebi
prednost pred konkurenco. Vendar mora biti res posebna, izvirna ali specifična, da je ne
more kopirati drugo podjetje. Tukaj pa nastane protislovje. Vsako podjetje želi delati
ceneje, tako cena na daljše obdobje ne more biti razlog za konkurenčno prednost.
Informacijska tehnologija mora podpirati podjetje z mnogimi rešitvami pri doseganju
konkurenčne prednosti. Velja ocena, da je informacijska tehnologija kot elektrika. Neke
vrste življenjska dobrina v podjetju, brez katere ni več možno poslovanje v današnji
informacijski dobi, jo pa ima vsako podjetje in jo uporablja. (po Kregar, 2005). Tudi sama
uporaba informacijske tehnologije in storitev nam ne prinese konkurenčne prednosti pred
ostalimi podjetji. Prav tako se tudi sama strategija informacijskih sistemov spreminja. Ni
več pomembno samo, da podjetje povečuje učinkovitost, ampak vse bolj tudi to, da mu
informacijska tehnologija pomaga povečati uspešnost poslovanja na elektronskem trgu in
tudi na navadnem trgu. Na vsa podjetja, ki delujejo na lokalnem ali na globalnem trgu se
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izvaja nenehen pritisk. Bodisi s strani konkurence ali kupcev. Porter je že leta 1980 v
svojem modelu opisal in definiral okvir za konkurenčno strategijo (Porter,1980 str. 4).
Navedel je pet glavnih pritiskov, ki vplivajo na podjetje:
•
•
•
•
•

pritisk novonastalih in novih podjetij na trg,
pritisk konkurence znotraj panoge,
pogajalska moč kupcev,
pogajalska moč dobaviteljev,
pritisk ponarejanja originalnih izdelkov.
Slika 2: Strukturne značilnosti panoge in pet tekmovalnih sil

Vir: Porter (1980, str. 4).

Obstoječi model (slika 2.) nam prikazuje, da se konkurenca v panogi nanaša na področje
delovanja obstoječih
udeležencev. V tem modelu tekmovalnost oblikujejo kupci,
konkurenca na trgu, dobavitelji ter substituti izdelkov. Vseh pet pritiskov vpliva na
konkurenco v panogi in na donosnost poslovanja v branži.
Poglejmo še model, ki prav tako temelji na petih pritiskih, ki izhajajo iz okolja. Model
prikazuje strateško vlogo informacijske tehnologije v podjetju, ki želi ohraniti svojo
konkurenčno prednosti (Avison in Fitzgerald, 2003, str. 47-56). Predlagani so tudi
mehanizmi za izvajanje teh aktivnosti. Še vedno so v uporabi vsi mehanizmi. Podjetja tako
postajajo močnejša in so sposobna prenašati omenjene pritiske. Model lahko predstavimo
kot konkurenčno silo, potencialno informacijsko tehnologijo in mehanizem za izvajanje
teh dejavnosti. Modeli so definirani sledeče (tabela 1.):
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Tabela 1: Strateška vloga informacijske tehnologije

Vir: Avison in Fitzgerald ( 2003, str. 47).

Podjetja se za zunanje izvajanje odločajo zaradi uporabe najboljših praks. Tista podjetja,
ki se osredotočajo zgolj na informacijsko tehnologijo in storitve, lahko tako pridobijo
ustrezno znanje, se za to specializirajo in hitreje ugotovijo, katere so najboljše prakse. Na
trgu jo lahko nudijo tudi drugim podjetjem. Tudi sledenje razvoju in obnavljanju znanja je
lažje in učinkovitejše, če je podjetje specializirano. Manevrski prostor podjetja je večji, če
lahko podjetje izbere tehnologijo, ki je optimalna za poslovanje podjetja in ni vezana
samo na lastno znanje in ni zgolj odvisna od informacijskega oddelka znotraj podjetja. To
so torej dejavniki, sposobnosti, znanja in tehnologije. Pritiski na podjetje se prav tako
prenašajo na zaposlene v podjetju. Vodstvo podjetja mora skrbeti za svoje zaposlene
predvsem v smislu dobre motivacije. Kadar se podjetje odloči za zunanje izvajanje, lahko
motivacija zaposlenih kaj hitro pade na raven nezadovoljstva. Predvsem v primeru
zunanjega izvajanja je izguba znanja precejšna. Posledično to pomeni vprašanje
pripadnosti in lojalnosti podjetju.
Poglejmo, kateri so glavni razlogi, da se podjetja odločijo za zunanje izvajanje
informacijskih storitev. V pomoč nam bo raziskava instituta za poslovno informatiko
ekonomske fakultete v Ljubljani. Tako doma kot v tujini vlada prepričanje, da zunanje
izvajanje informacijskih storitev pozitivno vpliva na delovanje podjetja. Razlogi za zunanje
izvajanje informacijske tehnologije so različni, vendar pa se kot glavni razlogi izpostavljajo
predvsem:
• večje obvladovanje stroškov oz. zmanjševanje stroškov,
• osredotočanje na osnovno dejavnost , ki podjetju prinaša dobiček,
• pomanjkanje strokovnega znanja ter drugih potrebnih virov.
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Slika 3: Vzroki za zunanje izvajanje informatike

Vir: Groznik (2006, str. 36).

Če pogledamo poročilo analitsko-svetovalne družbe Gartner na podlagi intervjujev 945
podjetij iz Evrope, Azije, ZDA in področja Tihega oceana, je razvidno, da je glavni razlog
za najem zunanjih izvajalcev le redkokdaj dolgoročen cilj. (Gartner, 2006). V največ
primerih je tudi v svetu najem zunanjega izvajanja le za izvajanje kratkoročnih ciljev in s
tem posledično zniževanja stroškov. Tudi pri nas so rezultati podobni. Glede na izvedeno
raziskavo lahko zaključimo, da je v Sloveniji glavni razlog za zunanje izvajanje podobni,
kot so v ostalih državah sveta. Na sliki 3. lahko vidimo, kateri so bili vzroki za zunanje
izvajanje informatike v Slovenji za leto 2006.
Vzroki za zunanje izvajanje informacijskih storitev so med podjetji različni. Najpogosteje
se podjetja za zunanje izvajanje odločijo pogosto zaradi zniževanja stroškov. Predvsem
takrat kadar lahko določeno storitev ali izdelek kupijo ceneje na trgu. Eden od razlogov je
tudi ta, da se v podjetju odločijo osredotočiti na svojo osnovno dejavnost, ostale
podporne dejavnosti pa prepustijo zunanjim izvajalcem. Pogosto se podjetja odločajo za
zunanje izvajanje kadar jim primanjkuje tehnološkega znanja na določenem področju. To
je običajno povezano tudi z pomanjkanjem lastnih kadrov. Takrat želijo prenesti
odgovornost za zapletena in kompleksna opravila na zunanjega izvajalca. Lahko pa so
zato tudi drugi vzroki kot recimo motiviranje svojih zaposlenih ali pa zaradi izboljšanja
poslovnih procesov znotraj podjetja.
Pri zunanjem izvajanju storitev delo opravljajo strokovnjaki na svojem področju. Kadar
svojih storitev ne opravljajo dobro jih je možno zamenjati. Delovne aktivnosti zunanjega
izvajalca so definirane v pogodbi in jih lahko nadziramo. Pri zunanjem izvajanju lahko
precej natančno ovrednotimo stroške storitve, ki jih za nas opravlja zunanji izvajalec.
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2.5 ZUNANJE IZVAJANJE GLEDE NA DEJAVNOST IN IZVAJALCA

Ko se odločimo za zunanje izvajanje informacijskih storitev se porajajo nova vprašanja in
pomisleki. Komu in kako naj zaupamo zunanje izvajanje. Do konca devetdesetih let
prejšnjega stoletja je veljalo mnenje, da je informacijska tehnologija strateška prednost,
ki se je ne daje zunanjemu izvajalcu. Takrat je podjetje Kodak je predalo zunanje
izvajanje opravil, povezanih z informacijsko tehnologijo, podjetju IBM. Šlo je za prvo večjo
pogodbo zunanjega izvajanja informacijskih storitev v svetu. Glede na vsebino, velikost
pogodbe in obseg posla se je ta pojav poimenoval kar "Kodak efekt". Velja za nekakšno
prelomnico v panogi, ki se ukvarja z informacijsko tehnologijo in določa začetek
zunanjega izvajanja informacijskih storitev. Po tej prelomnici je sledilo veliko pogodb
zunanjega izvajanja, ki so jih izvajala ena velika podjetja za druga velika podjetja, hkrati
pa so tudi manjši izvajalci začeli ponujati te storitve za manjša in srednje velika podjetja.
Glede na izvajalca in na vsebino zunanjega izvajanja ločimo več vrst zunanjega izvajanja.
In sicer zunanje izvajanje, ki ga izvaja več izvajalcev, zunanje izvajanje , ki ga izvaja samo
en izvajalec. Lahko se odločimo za zunanje izvajanje tako podpornih kot osnovne
dejavnosti. Splošna praksa je, da se podjetja običajno ne odločajo za zunanje izvajanje
osnovne dejavnosti. Vse naštete relacije med naročnikom in zunanjim izvajalcem, so
možne in so odvisne od cele vrste dejavnikov bodo predstavljene v nadaljevanju.
2.5.1 ZUNANJE IZVAJANJE OSNOVNIH OZIROMA PODPORNIH DEJAVNOSTI
Splošno mnenje je, da osnovne dejavnosti ni smiselno prenašati na zunanje izvajalce.
Podjetja se ne odločajo za zunanje izvajanje osnovne dejavnosti (core business), ker so v
tem dobra. To velja za vsa področja zunanjega izvajanja. Od informacijske tehnologije do
logistike, varovanja, vzdrževanja, čiščenja in tako naprej. Glavni pomen osnovne
dejavnosti je v tem, da se podjetje specializira na določenem segmentu in je tam
konkurenčno ali boljše od konkurence. Takšna je torej prava konkurenčna prednost.
Lahko gremo še korak naprej in svoje znanje in izkušnje prodajamo drugim, ki v tem niso
tako dobri niti to ni njihova osnovna dejavnost. Pri osnovni dejavnosti se torej ne
odločamo za zunanje izvajanje. Mogoče samo izjemoma, kadar hočemo pridobiti čas in se
začasno odločimo za zunanje izvajanje osnovne dejavnosti, kar pa mora biti izvedeno po
temeljiti analizi in vedno za kratek čas. Drugačno pa je stanje, kadar informacijske storitve
podpirajo osnovno dejavnost. Tu je več možnosti, kljub temu obstaja kar nekaj pasti.
Kadar se podjetje odloči za zunanje izvajanje informacijskih storitev in izbere zunanjega
izvajalca, se lahko zgodi, da izvajanje samo ne zadovolji zahtev, želja in pričakovanj v
podjetju. Takrat zunanji izvajalci zaslutijo, da je podjetje zelo odvisno od njih, in to
poskušajo izrabiti. V takšnih primerih ne veljajo nobena pravila. Podjetje se mora v
določenem trenutku samo odločiti na podlagi dobro pretehtanih možnosti, kaj je zanj
najboljše. Kadar se podjetje odloči za zunanje informacijskih storitev ali kakšne druge
dejavnosti, ki ni ključna dejavnost podjetja, se potem laže osredotoča na svoje človeške
vire in jih usmerja v svojo osnovno dejavnosti in s tem posredno prihaja do konkurenčne
prednosti.
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2.5.2 ZUNANJE IZVAJANJE ENEGA IZVAJALCA
Podjetje za zunanje izvajanje ene dejavnosti največkrat najame samo enega izvajalca
(singlesourcing). Lahko ima tudi samo enega zunanjega izvajalca za celotno zunanje
izvajanje informacijskih storitev. Podjetje se odloči za enega zunanjega izvajalca kadar je
v časovni stiski, kajti pogajanje in sklepanje pogodb je z več zunanjimi izvajalci je
zamudnejše in dolgotrajnejše. Zaupanje enemu zunanjemu izvajalcu pomeni večjo
povezanost obeh podjetij. Takšna povezanost je lahko slaba ali pa dobra. Kadar
zunanjega izvajalca zanima samo trenuten profit in ne razmišlja dolgoročno, hkrati pa
izvaja enako storitev še za druga podjetja s ciljem zaslužiti čim več denarja, to gotovo ni
pravi partnerski odnos in se čez nekaj časa prekine. Sodelovanje se prekine tudi v
primeru, kadar zunanji izvajalec želi izkoristiti svoj monopolni položaj in začne nerazumno
dvigovati cene svojih storitev. Zelo podobno se začne dogajati, kadar je ponudnikov
zunanjega izvajanja na trgu premalo. Kadar pa pogodbena partnerja spoznata, da bi lahko
strateško partnerstvo obema stranema prineslo korist, pa stremita k temu, da bi izvajalce
čim bolj motivirala. Oba partnerja sledita modelu poslovne uspešnosti, je sodelovanje še
uspešnejše. Model poslovne odličnosti (slika 4.) daje poudarek dobremu informiranju,
povezovanju dejavnikov in rezultatov ter oceni celotnega poslovanja. Pomembna je tudi
razširjenost informacij in prinaša v samem modelu precej točk. Model popisuje tudi
povezave med partnerstvom in viri preko politike in strategije do uspešnega voditeljstva,
ki na koncu prinaša dobre ključne rezultate poslovanja. Podjetje se lahko odloči in model
uporabi pri oceni neposrednega vpliva partnerskega odnosa na rezultate. Predlog modela
je, da notranji ocenjevalci najprej ocenijo svoje podjetje, ko pa dosežejo določen nivo
točk, pa se podjetje lahko prijavi in tekmuje z drugimi podjetji. Nivo točk je pri evropskih
državah poenoten.
Slika 4: Model poslovne odličnosti

Vir: Danfoss Trata Intranet (2005).
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2.5.3 ZUNANJE IZVAJANJE VEČ IZVAJALCEV
Pri odločitvi za zunanje izvajanje več izvajalcev se moramo zavedati, da ima tudi ta izbira
svoje dobre in slabe strani. Kadar se odločimo za več izvajalcev na trgu poiščemo tistega,
ki ima za določeno področje najboljše reference, največ izkušenj, veliko posebnega
znanja, spremlja in obvladuje novosti ter jih vpeljuje v svoje poslovanje. Prav gotovo je
zaradi tega, ker pokriva samo ozko področje informacijske tehnologije, bolj iskan in
sodeluje tudi z drugimi podjetji, s katerimi ima sklenjeno pogodbo. Tako se takšno
podjetje ne veže samo na eno podjetje.
Kadar je več zunanjih izvajalcev, se rado zgodi, da izvajalci zagotavljajo, da
pomanjkljivosti niso na njihovi strani, ampak da jih moramo reševati z ostalimi izvajalci.
Takšne primere je težko reševati, še posebno takrat, če naročnik ali odgovorna oseba
znotraj podjetja ne pozna področja prav dobro. Kadar podjetja, ki izvajajo storitev, niso
partnersko povezana z podjetjem, ne moremo pričakovati, da bodo poskušala maksimalno
izrabiti opremo, ki je v podjetju že na razpolago. Tudi motivacija zaposlenih v takšnih
podjetjih je manjša, prav tako je na nižjem nivoju privrženost pogodbi in s tem tudi
zaupanje med podjetjem ni na želenem nivoju. Kadar zunanje izvajamo le en element
informacijske tehnologije, mora biti pogodba napisana bolj detajlno, kar pomeni večje
pogodbeno tveganje. Zaradi tega je kontrola izvajalcev težja. Ker tu ne gre za partnerske
odnose in so pogodbe sklenjene za krajši čas, to za izvajalce pomeni, da manj vlagajo v
sam pogodbeni odnos.
Radi bi predstavili še en primer iz prakse in njegov vpliv na podjetje ter zunanje izvajalce
(Hirschheim et al., 2002, str. 335). Podjetje IMS je želelo, da mu zunanji izvajalci po
lastnih zamislih brez njegovih navodil in definicij izdelajo sistem, ki bo uporaben za
podjetje. Zunanji izvajalci so sami brez naročnika poskušali narediti tak sistem, ki bi
deloval. Želeli so najti optimalne poti za izgradnjo takšnega sistema. Po dolgotrajnem in
cenovno dragem projektu so prišli do rešitve, s katero niso bili zadovoljni ne naročnik ne
izvajalci. Večja kot je strateška pomembnost informacijske tehnologije v podjetju, manjša
je verjetnost, da bo podjetje zaupalo zunanje izvajanje več izvajalcem. V primeru KodakIBM, ki je bil omenjen v prejšnjem poglavju, je bila pogodba sklenjena med dvema
velikimi podjetji, v resnici pa je sodelovalo več manjših izvajalcev. Kadar se podjetje
odloči, da bo samo nadzorovalo svoje izvajalce, sklene pogodbo z vsakim izvajalcem
posebej.
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2.6 PODROČJA ZUNANJEGA IZVAJANJA INFORMACIJSKIH STORITEV
Največkrat je zunanje izvajanje informacijskih storitev definirano kot pogodbeno razmerje,
ki ga oblikujeta naročnik kot uporabnik zunanjega izvajanja in izvajalec kot izvajalec
zunanjega izvajanja. Na izvajalcu in uporabniku pa je, da se sama dogovorita za določeno
razmerje pogodbenih storitev, ki je definirano in dogovorjeno s pogodbo. Pri tem lahko
gre za celoten obseg storitve zunanjega izvajanja informacijskih storitev ali pa gre samo
za en del. Seveda je od obsega zunanjega izvajanja odvisna optimizacija vseh procesov in
standardizacija. Večji kot je obseg zunanjega izvajanja, večja je posledično tudi možnost
finančnih, tehničnih in delovnih (manj zaposlenih) prihrankov pri zunanjem izvajanju. Če
pogledamo strokovno literaturo vidimo, da so po različnih kriterijih navedene delitve
oziroma opredelitve vrst zunanjega izvajanja. Sami bomo navedli in upoštevali tiste vrste
zunanjega izvajanja, ki so največkrat omenjene. Poznamo več področij zunanjega
izvajanja.
2.6.1 ZUNANJE IZVAJANJE CELOTNE INFORMATIKE
Zunanje izvajanje celotne informatike zajema vsa področja, ki so potrebna za zanesljivo in
učinkovito izvajanje celotne informatike v podjetju. S tem zunanji izvajalec nase prevzema
kompletno odgovornost za vzpostavitev dogovorjene ravni storitev. V to spada od
operativnega vzdrževanja informacijske infrastrukture vpeljavo in vzdrževanje celovitih
informacijskih rešitev, varovanja podatkov in celotnega informacijskega sistema. Zunanje
upravljanje poslovnih aplikacij je storitev, ki nudi podjetju celotno načrtovanje in uvedbo
celovitih programskih rešitev. Zunanje izvajanje takšne storitev vključuje pripravo analize
obstoječega stanja, pripravo projekta ter implementacijo ter vzdrževanje sistema. Ta
storitev se običajno izvaja na lokaciji stranke, možno pa jo je tudi izvesti kot storitev na
daljavo. To je zunanje izvajanje, ki se izvaja v največjem obsegu informacijskih storitev in
je zaradi tega tudi najbolj zahtevno za zunanje izvajanje. Zunanje izvajanje celotne
informatike zahteva angažiran in celovit pristop zunanjega izvajalca kot tudi dobro
sodelovanje ter nadzor s strani naročnika.
2.6.2 ZUNANJE IZVAJANJE UPRAVLJANJA INFORMACIJSKE INFRASTRUKTURE
Kadar govorimo o zunanjem izvajanju informacijske infrastrukture, pomeni, da je strojna
in programska oprema fizično locirana pri uporabniku. Zunanji izvajalec skrbi za nemoteno
delovanje in upravljanje informacijske infrastrukture. Del te storitve se izvaja pri
uporabniku, kar je običajno povezano s fizično lokacijo strojne opreme, ali, kadar je
mogoče, preko oddaljenega dostopa. Na področju Slovenije je kar nekaj solidnih
ponudnikov prav za ta segment zunanjega izvajana. Kaj v to področje sodi, je običajno
definirano v posamezni pogodbi med podjetjem in izvajalcem. Največkrat pa zajema
(Wood, 2008).:
•
•

vzdrževanje osebnih računalnikov,
vzdrževanje mrežne opreme, kamor sodijo napeljave in pasivna oprema (LAN),
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•
•
•
•
•
•

v nekaterih primerih tudi vzdrževanje zunanjih povezav (WAN),
vzdrževanje strežnikov,
programska oprema, vendar le operacijski sistemi in sistemi za podporo mrežam,
varnostno shranjevanje podatkov,
obnova podatkov po katastrofi, in
arhiviranje podatkov.

Pogodbeni stranki se pogodita, za kakšno ceno bo izvajalec vzdrževal strojno in
programsko opremo in kakšna bo kvaliteta nivoja vzdrževanja. Forrester je objavil na svoji
spletni strani raziskavo za leto 2004, ki je zajela 248 pogodb iz 29 podjetij iz Evrope.
Ugotovitev je, da je samo vzdrževanje informacijske infrastrukture na prvem mestu
zunanjega izvajanja in je hkrati tudi najcenejše. Ta vir prav tako ugotavlja, da je imela
Anglija leta 2005 najbolj razvit trg ponudnikov vzdrževanja informacijske infrastrukture.
(Forrester, 2005).
Ker je ta segment zunanjega izvajanja najbolj razširjen, je tudi cenovno najbolj ugoden.
Ceneje ga ni mogoče izvesti niti z obstoječim kadrom v podjetju samem. Zato se za ta
segment zunanjega izvajanja podjetja laže odločajo. Podjetja sama pa se raje posvečajo
reševanju bolj zapletenih rešitev ter tistih rešitev, ki jim lahko prinesejo konkurenčno
prednost. Prav tako zelo zapletenih rešitev in rešitev, ki so bile razvite posebej za
določeno podjetje, ni pametno zaupati zunanjim izvajalcem, saj je na trgu premalo
ponudbe in bi lahko bila takšna storitev predraga.
Takšna oblika zunanjega izvajanja storitev informacijske infrastrukture je primerna za
podjetja, ki želijo imeti nadzor nad vsem, a hkrati nimajo interesa zgraditi svojega oddelka
za informatiko. Ta možnost je običajno nekoliko dražja, saj sistema ni mogoče deliti med
več podobnimi uporabniki, je pa zato manj težav z varnostjo in zaupanjem.
2.6.3 ZUNANJE IZVAJANJE POSLOVNIH REŠITEV
Eno od precej razširjenih področij zunanjega izvajanja je tudi upravljanje poslovnih rešitev
(angl. Managed Business Services). V prevodu to pomeni izvajanje poslovnih
informacijskih sistemov ali drugače povedano celovitih programskih rešitev. Celovita
programska rešitev zajema najprej analizo obstoječega sistema, pripravo projekta
prenovitve sistema ter v drugem delu implementacijo in vzdrževanje sistema. Takšna
storitev se pri večjih podjetjih odvija na sedežu stranke, lahko pa je tudi izvedena kot
storitev na daljavo. V celovito programsko rešitev je združenih več programov, ki so
odvisni od dejavnosti podjetja. Običajno so takšne programske rešitve sestavljene iz
modulov in jih podjetje naroča po svojih potrebah. Cilj take rešitve je zagotavljati podporo
vsem poslovnim procesom v podjetju kot tudi poslovnim partnerjem in s pomočjo
sodobne informacijske tehnologije omogočiti optimalno načrtovanje virov (po Kovačič,
2004). Kadar se lotimo prenove procesov in informatizacije poslovanja je prenova ERP
sistema ena od ključnih možnosti v okviru prenove. Prenova in uvedba ERP sistema naj bi
podjetju prinesla in ustvarila novo dodano vrednost. Uvedba celovite programske rešitve v
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podjetje je strateška odločitev vodstva podjetja in ima dolgoročne posledice na uspešnost
podjetja. Takšna odločitev lahko podjetje pelje v boljše, uspešnejše poslovanje ali pa v
izgubo konkurenčnosti ter s tem stagnacijo in nazadovanje. Žal izkušnje kažejo, da
stopnja uspešnosti takšnih projektov ni visoka. Večina jih celo propade (v svetu le od 9 do
17 odstotkov uspešnih). Pogosto so projekti predčasno prekinjeni, saj vodenje projekta
uide iz nadzora. Strokovnjaki navajajo nekajkratne prekoračitve rokov in stroškov uvajanja
(nad 200 odstotkov), pri tem pa zastavljeni cilji ne dosežejo niti 50-odstotne izpolnjenosti.
V Sloveniji so ti podatki še slabši.« (po Kovačič, 2004).
Kot smo že omenili, so celovite programske rešitve sestavljene iz modulov, ki nudijo
informacijsko podporo vsem funkcijam v podjetju. Te funkcije so največkrat proizvodna
funkcija, storitvena funkcija, servisna funkcija, finančna funkcija, kadrovska funkcija,
komercialna funkcija in druge funkcije podjetja. Poleg tega se podjetje vedno bolj pogosto
elektronsko povezuje z drugimi podjetji (B2B Business-to-business), potrošniki (B2C
business-to-consumer) ali z državo (B2G business-to-government). Kadar ima podjetje
uspešno uveden in nadzorovan ERP sistem, s tem poveča učinkovitost delovanja
celotnega podjetja. Merilo uspešnosti dobrega ERP sistema je med drugim tudi ta, da
imamo na voljo hitro in dovolj informacij, ki so potrebne za generiranje poročil, potrebnih
za odločanje na strateški, taktični in operativni ravni.
Značilnost uvedbe projektov ERP rešitev so tveganja z visokimi stroški uvedbe. V podjetjih
se ne zavedajo obsežnosti uvedbe ERP rešitev in ponavadi tudi podcenijo predvidene
stroške uvedbe. Tudi časovni okvir uvedbe in nenazadnje zaposlenih, ki bodo uporabljali
te rešitve, je bistvenega pomena za uspešno vpeljavo ERP sistema. Zaradi zasedenosti
zaposlenih se lahko zelo upočasni uvajanje sistema v podjetje. Posebno pozornost je
treba nameniti informiranju, izobraževanju in usposabljanju zaposlenih. To je lahko
ključnega pomena za uspeh celotnega projekta. Uvedba ERP rešitve lahko prinese tudi
spremembo kadrovske strukture v podjetju. Slabost uvedbe ERP sistema se kaže v smislu
varovanja podatkov in zasebnosti. Podatki in informacije se lahko ob ne upoštevanju
varnostne politike in strategije hitro zlorabijo. Posledica tega je seveda poslovna škoda.
Dober informacijski sistem zagotavlja največjo možno varnost pred zunanjimi vdori, ne
zanemarja pa se tudi zaščite znotraj podjetja.
2.6.4 RAČUNALNIŠTVO V OBLAKU
Koncept računalništva v oblaku pomeni, da ponudnik zagotavlja informacijske storitve za
zunanje uporabnike te tehnologije. Viri informacijske tehnologije, tukaj mislimo na
programsko in strojno opremo se nahaja zunaj lokacije podjetja in tudi podatki, ki se
shranjujejo na tako imenovanem računalniku v oblaku. ( angl. cloud computing).
Poglejmo še nekaj definicij:
»Računalništvo v oblaku je realizacija razvoja in uporabe računalniške tehnologije,
temelječe na internetu in dostavljene s strani ekosistema ponudnikov.« (Johnston, 2008,
str. 128).
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»Računalništvo v oblaku je splošen pojem, uporabljen za opis prelomne transformacije IT
v smeri storitveno usmerjene ekonomije, kot posledica ekonomskih, kulturnih in
tehnoloških razmer.« (Wardley, 2009, str. 53).
»Računalništvo v oblaku podpirajo tri glave področja: infrastruktura, platforma in
programska oprema kot storitev.« (RVO, 2010).
•

Infrastruktura kot storitev, pomeni dodelitev strojne opreme na kateri uporabniki
poganjajo svojo programsko opremo,

•

Platforma kot storitev, omogoča razvijanje, upravljanje in obratovanje programov
z administrativnimi upravljavskimi in razvojnimi orodji. Upravlja z podatki, skrbi za
varnost in uporabnike,

•

Programska oprema kot storitev, omogoča uporabo programov na daljavo s
pomočjo komunikacijske tehnologije.

Seveda je eden od osnovni pogojev za uporabo koncepta računalništva v oblaku dobra
komunikacijska povezava. Samo široko dostopne in visoko zmogljive komunikacijske poti
omogočajo, da se lahko številne aplikacije in računalniške vire preseli iz lokacije podjetja.
Tako so vsi viri zbrani na določenem mestu. Lahko se nahajajo v javnem omrežju
ponudnika storitve ali pa v prostranem omrežju podjetja, ki koristi storitev. Kadar
govorimo o virih, imamo v mislih tako zmogljivosti informacijske tehnologije kot tudi
programske opreme. Gre torej za strežnike, debele odjemalce, tanke odjemalce,
podatkovne knjižnice, komunikacijsko opremo in drugo. Seveda pri tem ne smemo
pozabiti na vso programsko opremo, aplikacije ter storitve, ki jih ta oprema podpira.
Podatki podjetja so shranjeni na strežniku, kjer zanje skrbi ustrezna programska oprema.
Podjetje lahko v oblaku uporablja le določeno storitev, kot je program za arhiviranje
dokumentov, elektronsko pošto, CRM program za upravljanje odnosov itd. Lahko pa se
odloči za celotno ponudbo, ki je na voljo. Podjetja tako samo uporabljajo vse vire, ki jih
potrebujejo, zanje pa skrbi in jih vzdržuje ponudnik storitve. Takšnemu razmerju med
ponudnikom in uporabnikom pravimo upravljalne storitve. V podjetju se ne skrbi več za
nabavo fizične opreme, ne za nabavo ter vzdrževanje programske opreme niti za
shranjevanje podatkov.
Na slik 5. vidimo globalno predstavitev izvedbe računalništva v oblaku. Je računalniški
slog, kjer so računalniška sredstva virtualizirana in ponujena preko globalnega omrežja.
Ponudniki storitve računalništva v oblaku so znana podjetja, kot so Google, Amazon,
Microsoft, Ebay, Oracle in ostali. Te storitve so pogosto še v fazi razvoja in testiranja.
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Slika 5: Globalna predstavitev računalništva v oblaku

Vir: Princeton (2010).

Kadar preselimo vire iz okolja podjetja, to pomeni razbremenitev, saj se lahko podjetje
namesto tehnološki podlagi v celoti posveti svoji osnovni dejavnosti in stroki, torej tisti
osnovni dejavnosti, ki podjetju omogoča rast, pozitivno poslovanje, uspeh na trgu in
nenazadnje profit. Normalno je, da se vedno ob vsaki novosti porajajo dvomi. Kje so
podatki in se dogaja s podatki in programi podjetja nekje zunaj v oblaku. Dobro je da
izberemo zunanjega izvajalca informacijskih storitev, ki je zanesljiv in korekten v
partnerskem odnosu.
Poenostavljen primer računalništva v oblaku je spletna elektronska pošta. Pri ponudniku
najamemo za določen znesek storitev elektronske pošte, ki zajema določen prostor z
elektronsko pošto na strežniku ponudnika storitve. K temu pripada ustrezna programska
oprema, običajno tudi protivirusna zaščita. Ponudnik vzdržuje vse, porabnik potrebuje za
dostop do storitve le internet in ustrezen spletni vmesnik na svojem računalniku. Zanimiv
primer upravljalne storitve je lahko tudi telefonija v podjetju. Posebej sedaj, ko vedno bolj
prevladuje IP telefonija ali internetna telefonija. IP telefonija se izvaja preko interneta,
zaradi tega je prenos zvoka cenejši kot preko znane klasične telefonske linije. Za
uporabnika pa to ne pomeni bistvenih sprememb. Lahko se uporablja celo obstoječi
telefonski aparat, le da je ta povezan z drugim kablom. Namesto da kupujemo kompletno
infrastrukturo, ki jo potrebujemo za prenos govora, vse to najamemo kot storitev. Tako
potrebujemo le še telefone, če nimamo obstoječih in hitro povezavo na internet. Na sliki
6. vidimo, kateri viri se nahajajo v oblaku. V oblaku so prisotni vsi viri, ki jih podjetje
potrebuje za neovirano delo z informacijsko tehnologijo.
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Slika 6: Računalništvo v oblaku

Vir: Infreemation (2008).

Seveda lahko ponudniku prepustimo v upravljanje celotno informatiko podjetja. Pri
manjših podjetjih to pomeni upravljalno pisarno, kjer razen periferije, torej monitorja,
tipkovnice, miške, telefona in tiskalnika nimate v pisarni nič drugega. Za vse ostale vire
poskrbi ponudnik, ki lahko skrbi tudi za internetno povezavo. Velikim podjetjem je
namenjena podobna storitev, ki imenuje upravljalni podatkovni center. V tem primeru
lahko v prostorih podjetja ostane le osnovna oprema, ki omogoča dostop do strežnikov in
programov, ki tečejo na njih, kot tudi velike količine zunanjega pomnilnika. Tudi lasten IT
oddelek v podjetju je lahko ponudnik upravljavskih storitev. Zlasti v večjih podjetjih lahko
takšni oddelki postanejo notranji ponudniki informacijskih storitev, ki upravljajo in
vzpostavijo zasebni oblak kar v omrežju svojega podjetja. Katere so značilnost in zakaj
zaupati informacijski tehnologiji in storitvam računalništvu v oblaku:
•
•
•
•
•

vsa oprema in informacijska tehnologija sta združeni na enem mestu,
fizično je v eni napravi združeno več logičnih naprav (virtualizacija),
podatki in programi niso neposredno vezani na dejansko infrastrukturo, kar
povečuje zanesljivost (hiter preklop v primeru odpovedi),
storitve se uvajajo bistveno hitreje, ker potekajo na enem mestu,
zmanjša se potreba po nadgradnji strojne in programske opreme sama nadgradnja
pa je hitra in učinkovita.

Združevanje virov pomeni prehod od resničnega k navideznemu. Upravljalne storitve,
računalništvo v oblaku in selitev storitev v omrežje so posledice združevanja virov v
podatkovne centre. Če izhajamo iz predpostavke, da imamo zmogljive komunikacijske
poti, je nepomembno, kje v podjetju se nahaja strežnik s programi ali kje se nahaja
podatkovna knjižnica. Tudi če ima podjetje več lokacij, ne potrebujemo več strežnikov, ker
zadostuje eden na osrednji lokaciji podjetja. Enako velja za požarne pregrade, za sistem
preprečevanja vdorov v omrežje in za vso ostalo drugo programsko in strojno opremo.
Združevanje virov na isti lokaciji pomeni številne prihranke. Vzdrževanje in upravljanje je
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lažje, saj je vsa pomembna strojna in programska oprema na enem mestu, kar pomeni
manj zaposlenih strokovnjakov. Tako na oddaljenih lokacijah ni razen osnovnih virov
periferije nič kar bi bilo zahtevno za vzdrževanje, tako odpadejo vzdrževalci opreme.
Kadar je vsa oprema fizično locirana na istem mestu, to pomeni tudi boljšo izrabo
prostorov, lažjo izvedbo hlajenja, lažjo zagotovitev napajanja in komunikacijskih povezav.
Lažja sta tudi nadzor in varovanje nad podatki. Informacijska infrastruktura srednje
velikega podjetja danes vključuje več vrst strojne in programske opreme. Da se temu
izzivu izognemo in da z združevanjem virov podatkovni center podjetja ne bi bil prepleten
z veliko opreme, uporabimo virtualizacijo. Kot primer lahko vzamemo zelo zmogljiv
strežnik, ki ga navidezno razdelimo na več virtualnih strežnikov. S tem prihranimo na
prostoru, energiji in vzdrževanju tako programske kot strojne opreme. Prednost
virtualizacije je doseganje večje zanesljivosti delovanja, prilagodljivost in fleksibilnost pri
okvarah. Kadar odpove določen virtualni strežnik, se delovanje samodejno prenese na
nadomestni strežnik. Tudi pri varovanju in hranjenju podatkov virtualizirana oprema
pomeni velik prihranek. Nimamo več posameznih diskov, ampak podatkovna polja ali
knjižnice, kjer fizična okvara še ne pomeni izgube podatkov. Podatkovna polja omogočajo
tudi istočasen zapis podatkov na fizično ločenih napravah, ki se tudi fizično nahajajo na
različnih lokacijah. Z združitvijo informacijske infrastrukture in virtualizacije dobimo
neskončne možnosti pri ponujanju informacijskih storitev. Ustvarja se popolnoma nova
arhitektura sodobnega podatkovnega centra. Izkoristek opreme in njeno prilagajanje sta
boljša kot v katerikoli do sedaj znani rešitvi. Nadgradnja strojne in posodobitev
programske opreme na več sto odjemalcev postane sedaj stvar nekaj ur, kvečjemu nekaj
dni. Vse to še dodatno vpliva na konkurenčnost in kondicijo podjetja. Računalništvo v
oblaku pomeni, da se podjetje lahko posveti svoji osnovni dejavnosti, ker za informacijsko
infrastrukturo skrbi en sam izvajalec. Virtualizacija in združevanje informacijske
tehnologije zmanjšujeta potrebe po strokovnjakih v podjetju. Ker se infrastruktura poenoti
je tudi lažje upravljanje, izboljša se izkoristek virov. Stroški za informacijsko tehnologijo so
bolj predvidljivi ter nižji, kar je v zahtevnih gospodarskih okoliščinah zelo pomembno.
Ameriški inštitut za tržne raziskave Gartner ugotavlja, da je delež prihodkov storitev
računalništva v oblaku za leto 2010 dosegel 68,3 bilijona dolarjev, kar je 16,6-odstotno
povečanje glede na leto 2009, ko je delež prihodkov računalništva v oblaku dosegel 58,6
bilijona dolarjev. Gartnerjev inštitut napoveduje, da je industrija pripravljena za močno
rast v tem segmentu in naj bi dohodki v letu 2014 dosegli predvidoma 148.8 bilijona
dolarjev. (Gartner, 2010).
2.6.5 ZUNANJE IZVAJANJE INFORMACIJSKIH STORITEV NA VELIKE RAZDALJE
Danes smo priča globalizacije, ki so jo v veliki meri omogočili moderni transportni sistemi
za prevoz tovorov in ljudi ter nova spoznanja na področju informacijske tehnologije. Prav
zaradi izboljšanih tehničnih možnosti je sedaj možno kupovati in prodajati skoraj kjerkoli
po svetu. Dostop do globalnega omrežja je omogočen skoraj po vsem svetu. Za
enostavno elektronsko poslovanje, kamor spadata tudi sprožanje in sprejemanje naročil,
zadostuje že zmogljivejši pametni telefon. Hkrati pa v globalizacijo lahko prištevamo tudi

26

tako imenovano "Off- Shore" izločanje. Kot že beseda sama pove, je to izvajanje
informacijskih storitev na velike razdalje. To za Združene države Amerike in Evropo
dejansko pomeni, da so izvajalci v Indiji, na Irskem, v Izraelu, v Rusiji, na Filipinih in na
Kitajskem. Na prvi pogled nas preseneča Irska. »Toda če pa poznamo podatek o njenem
8 milijard dolarjev vrednem izvozu že v letu 2000, presenečenja ni. V skupino storitev, ki
se lahko izvajajo na velike razdalje, sodijo.« (Sahay et al., 2003, str. 10–11).
•
•
•
•
•
•
•

posodabljanje podatkov, izvajanje transakcij in administrativnih opravil,
programiranje po pogodbi,
vzdrževanje podatkovnih baz,
reševanje podatkov po katastrofi,
sistemska integracija,
izobraževanje in
izvajanje podpore uporabnikom v obliki klicnega centra ("Help Desk")

Storitve, ki smo jih zgoraj našteli, lahko izvajamo na daljavo, ker nam tehnologija to
omogoča. Glavni cilj izvajanja informacijskih storitev na daljavo je seveda znižanje
stroškov. Dobro vemo, da je cena izvedbe teh opravil na omenjenih območjih precej nižja,
kot je cena iste storitve v Evropi ali Ameriki. V stroške izvedbe moramo upoštevati vse od
stroškov, ki se nanašajo na upravljanje ter nadzora, stroške delovne sile, komunikacij in
ostalega. Seveda pa v izvajanje storitev na daljavo ne sodijo le posamezniki, ki
programirajo za neko podjetje v Ameriki ali Evropi. V to kategorijo sodijo tudi povezave
celih podjetij v omenjenih državah, ki izvajajo te storitve v sklopu novih združenj (GSA –
"Global Software Aliances"). Slednje so osnova za izvajanje programiranja na daljavo
(GSW – "Global Software Work"). Zaradi tega pa se že pojavljajo prve težave. Gre namreč
za izvajanje opravil, ki zahtevajo tudi precej znanja, le-to pa se preseli v centre na
oddaljenih lokacijah, potem je logična posledica, da se tudi znanje preseli tja.
V podjetjih, ki se odločijo za zunanje izvajanje take vrste, čez nekaj časa ostanejo brez
znanja na področju, za katerega se odločijo za zunanje izvajanje. Pri mednarodnem
sodelovanju pa je še ena težava, ki je ne moremo zanemariti. Kadar je podjetje
mednarodno, se zelo pogosto pokažejo kulturne razlike. Postopoma take razlike bledijo in
se manjšajo, ampak za to je potrebno nekaj časa. V kolikor se torej podjetje iz Evrope ali
Amerike odloči za zunanje izvajanje v geografsko odmaknjene dežele, se mora zavedati,
da bo sodelovanje s takimi podjetji nekoliko drugačno, kot je sodelovanje s podjetji iz
svoje okolice. »Kulturne razlike se pokažejo in jim je potrebno posvetiti nekaj pozornosti
in časa.« (Kregar, 2005 str. 22). Glavne razlike so :
•
•
•
•
•
•

v
v
v
v
v
v

splošnih standardih poslovanja,
prostoru, kamor spadajo socialne in tudi kulturne razlike narodov,
medosebni komunikaciji,
načinih kontrole in delovanja podjetja,
različnih vrednotah in
prenosu in doumevanju znanj.
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Pri takem načinu zunanjega izvajanja informacijskih storitev moramo biti pozorni na
varnost, in to v zelo širokem pomenu. Tu mislim na varnost kot skupek več parametrov. Ti
parametri so:
•
•
•
•

ekonomska in politična stabilnost države,
državna infrastruktura,
sposobnost kulturne prilagodljivosti in
varnost intelektualne lastnine.

Poglejmo tudi nekaj razlogov, ki govorijo v prid zunanjega izvajanja informacijskih
tehnologij v geografsko odmaknjenih podjetjih (Avison in Fitzgerald, 2003, str. 136).
Razlogi so naslednji:
•
•
•
•
•
•

bistveno cenejša delovna sila,
telekomunikacijske zmožnosti so sedaj na voljo,
nakup osebnega računalnika ni več problem,
nizki zagonski stroški,
zmanjševanje kulturnih razlik in delovnih navad ter,
enake možnosti izobraževanja, ki jih ponujajo prav elektronski mediji in dostopnost
skoraj kamorkoli preko interneta.

Sodoben svet, predvsem Evropa in Severna Amerika, je zelo zanimiv za ljudi, ki prihajajo
iz drugih kultur. Ti kmalu ugotovijo, da bi lahko živeli drugače, ker so sposobni, pa jim
njihovo okolje ne dovoljuje živeti v boljšem okolju. Tako se želijo preseliti v drugo okolje,
kar pa v današnjem svetu ni več dobrodošlo. Tega je preveč, zato je tudi veliko držav
omejilo dostop za ekonomske priseljence. Ena od možnosti, kako obdržati ljudi v rodnem
okolju, je, da jih enostavno vključijo kot svoje dobavitelje programske opreme in drugih
storitev. Prav omenjeni razlogi dovoljujejo delo na daljavo. Na ta način se sposobnim
dvigne standard, hkrati jim ni treba zamenjati kulturnega okolja in želja po preselitvi ni
več tako močna.
Pravi razmah zunanjega izvajanja informacijske tehnologije na velike razdalje se je začel
šele, ko so velike korporacije, kot so Kodak, Dell in American Standard začele svoje
zunanje izvajalce najemati preko oceana (Kelly, 2003). Zunanje izvajanje je tako postalo
ne samo orodje učinkovitosti, temveč je začelo tudi vplivati na razvoj globalne ekonomije,
kar pa je bilo pogojeno z razvojem informacijske tehnologije in interneta.
2.6.6 ZUNANJE IZVAJANJE SPECIALIZIRANIH PODPORNIH STORITEV
Posebne podporne storitve so tiste, ko se ponudnik zunanjega izvajanja posebej
osredotoči le na izvajanje enega podpornega procesa, ki ga nato ponudi večjemu številu
uporabnikov. Primer takšnega specialnega zunanjega izvajanja je storitev sledenja in
nazora vozil. Logistične in transportne organizacije to storitev najamejo pri ponudniku ter
tako za uporabo plačujejo samo mesečno najemnino. Cena takšne oblike zunanjega
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izvajanja je odvisna od konkurence med ponudniki na trgu, kar je velika prednost
takšnega izvajanja. Kadar ima ponudnik več podjetij, za katere zagotavlja storitev je lahko
njegova cena ugodnejša. Sledenje vozil je le eden od specializiranih primerov zunanjega
izvajanja. Tako je mogoče izvesti marsikatero specializirano podporno informacijsko
dejavnost podjetja. V informatiki je to lahko upravljanje s strankami (CRM sistemi),
računovodske storitve, oblikovanje, vzdrževanje spletnih strani itd. Takšne vrste storitve
so lahko ponujene na lokaciji stranke ali kot storitev na daljavo (po Vodopivec 2008 str.
18).
Eno izmed trenutno aktualnih specializiranih storitev v informatiki je razvoj in vzdrževanja
spletnih strani. Za to specializirano storitev se odloča vse več podjetij. Pri elektronskem
poslovanju je spletna stran ključna točka, kjer kupec naveže prvi kontakt s podjetjem. Pri
tem mora podjetje izpolniti vsaj dva ključna pogoja, da je kupec zadovoljen. Najprej mora
biti obisk vsakega kupca registriran in prepoznan. Druga pomembna stvar je odzivnost
spletne strani. Kadar ima kupec kakšna vprašanja, mu je potrebno čim prej odgovoriti.
Spletna stran, za katero podjetje najame zunanjega izvajalca, mora biti pregledna,
uporabniku prijazna in redno osvežena. Predvsem podatki kot so kontaktne osebe,
naslovi, telefonske številke, besedila, fotografije, novice morajo biti vedno sveži in ažurni.
Najslabša reklama podjetja je neaktualna in neažurna spletna stran podjetja. Takšna stran
pri obiskovalcu ne ustvari občutka o kredibilnosti podjetja, dejavnosti ali storitev. Res da
je naloga zunanjega izvajalca podatke osveževati, vendar je za vsebino odgovorno
podjetje samo. Prav tako za odziv, kontakte, odgovore in stike s kupci, potencialnimi kupci
in ostalimi strankami. Danes so številne raziskave, literatura znanstveni članki in prispevki
posvečeni prav spletnim stranem kot osnovi elektronskega poslovanja. Ta del
elektronskega poslovanja se je razvil v pravo znanost. Prav na spletnih straneh temelji
elektronska trgovina.
Za ugotavljanje uporabnosti spletnih strani se pogosto uporablja hevristična metoda, ki
temelji na znanju eksperta. Z raziskavami na tem področju se je podrobno in zelo veliko
ukvarjal Jakob Nielsen. S pomočjo te metode bodo rezultati precej realen pokazatelj
uporabnosti spletnih strani (Nielsens, 2010).

2.7 RAZMERJE MED ZUNANJIM IZVAJALCEM IN NAROČNIKOM
Med podjetjem in njegovimi izvajalci se vzpostavijo določeni odnosi, ki so zelo pomembni.
Imajo vpliv na posel, zaposlene, posredno pa tudi na strategije in na stroške. Zato morajo
imeti ti odnosi definirane naslednje lastnosti (Chorafas, 2003, str. 112–114). Te so:
•
•
•
•

dobro določiti pričakovanja podjetja od izvajalcev,
vloge zunanjih izvajalcev in podjetja morajo biti jasne,
pogledi na projekt, ki ga ima podjetje in zunanji izvajalec, morajo biti podobni,
pričakovani nivo storitev mora biti znan in nedvoumen.
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K dobrim odnosom pripomore seznam ciljev, ki ga sestavi in predstavi podjetje, zunanji
izvajalci pa ga morajo razumeti in cilje doseči. Tudi določitev prioritet na tem seznamu je
naloga podjetja, zunanji izvajalci pa jih morajo razumeti enako. Korak k dobrim relacijam
so tudi standardi. Nastavi jih podjetje, zunanji izvajalci jih morajo izvajati. Tu se že lahko
pokaže enaka ali različna kultura podjetij.
Tako naročnik kot zunanji izvajalec se morata zavedati pomena medsebojne odvisnosti,
podobno pa morata razumeti tudi strateške usmeritve. Ne smemo pa pozabiti uskladiti
pričakovanj glede opravljenih storitev. Izkušnje in znanje so na strani zunanjih izvajalcev,
naročnik pa pričakuje od njih visok nivo izvajanja storitev. Definirajo se tudi pogoji, v
katerih mora izvajalec doseči dogovorjene in pričakovane rezultate. Pojmi glede
zunanjega izvajanja morajo biti med podjetjem in izvajalcem zelo precizno definirani.
Tukaj mislimo na ceno izvedbe, časovne roke, obremenitve zunanjih izvajalcev. Prav
pogajanje okrog cene izvajanja storitve mora biti preudarno in korektno. Za pogajanja in
natančno definiranje vseh določil in pogojev v pogodbi si morata obe strani vzeti na
razpolago dovolj časa. Med pogodbenimi partnerji se sklene tudi dogovor o nivoju
podpore. Poglejmo nekaj pasti, ki se pojavljajo pri sprejemanju takšnih dogovorov
(Chorafas, 2003, str. 112–114).
•
•
•
•
•

preveč osredotočanja na detajle in premalo pozornosti na širino pogleda,
nesprejemljivo je, da se podjetje odloči za zunanje izvajanje osnovne dejavnosti,
pomanjkljivost pri kontroli in nadzoru izvajanja,
nedorečeno definirane slabe in dobre strani podjetja in zato napačna uporaba
metode za doseganje optimalnih rezultatov,
premalo je poudarka na členih, ki določajo pogoje za prekinitev pogodb.

Zato zgoraj omenjeni avtor na osnovi izkušenj predlaga deset kriterijev, katere morajo
podjetja dobro preučiti, preden se odločijo za dogovor. Ti kriteriji so:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

preveriti dogovor v smislu nekonsistentnosti dogovorov in pogodbe,
raziskati vse hipoteze, na katerih je bil dogovor sklenjen,
pregledati vse, kar je samoumevno, in če se najdejo skriti poteki, prekiniti
dogovor,
definirati preverjanje kakovosti z drugim izvajalcem,
analizirati statistiko podpornih in nadzornih procesov,
raziskati zanesljivost in jo vgraditi v dogovore,
kakovostno in količinsko oceniti pričakovane storitve,
dovolj pozornosti dati osebnim zadolžitvam, ki jih je določil izvajalec,
glede na postavljene roke si vedno pustiti dovolj časa za korektivne ukrepe, in
oceniti stroškovni vidik na daljši, srednji in krajši rok.

Relacije glede na vrsto izvajanja in vpliv delimo na kratkoročne relacije in dolgoročne
relacije. V nadaljevanju bomo posebej predstavili obe relaciji.
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2.7.1 KRATKOROČNE RELACIJE MED PARTNERJI
Kratkoročni dogovori in relacije med partnerji se uporabljajo predvsem, kadar imamo več
zunanjih izvajalcev. V primeru takšnem tudi z zunanjim izvajalcem ne moremo navezati
partnerskega odnosa. Prav tako tudi težko direktno povežemo strategijo in strateško
usmeritev z zunanjimi izvajalcem, kar je gotovo slabo. Strategije se ponavadi izdelajo za
več let. Seveda mora podjetje upoštevati strateške cilje in jim čim bolje slediti. Dobra
stran kratkoročne povezave je, da v svetu informacijske tehnologije in storiev laže sledimo
neprestanim spremembam, ki se dogajajo. Takšno hitro spremenljivo okolje je težko
postaviti v dolgoročne okvirje. Ker gre za kratko obdobje, so odnosi med podjetjem in
izvajalci običajno na nekem "neosebnem" nivoju. Kadar se oba partnerja zavedata, da bo
sodelovanje kratkotrajno, poskušata zgolj z minimalnimi vlaganji obdržati korektne
poslovne odnose. Pogosto se kratkoročne relacije uporabljajo za natančno določene
projekte, kjer so stroški in kakovost izvedbe natančno znani. V takšnih primerih je po
definiciji tretji pomemben parameter vsakega projekta gotovo časovna omejitev, ki pa
običajno ni daljša kot dve do tri leta. V praksi poznamo veliko takšnih primerov: od
postavitev nadgradenj strojne ali programske opreme preko razvoja novega produkta,
elektronskega arhiviranja podatkov do popisa inventarja ali vnosa določenih podatkov.
2.7.2 DOLGOROČNE RELACIJE MED PARTNERJI
Ko gre za dolgoročne poslovne odnose, pa je to nekaj povsem drugega. Običajno se
sklenejo z enim samim partnerjem. Pomembno je, da se oba partnerja zavedata
strateških usmeritev in soodvisnosti obeh podjetij do te relacije. Pri tem gre za iskanje
skupne konkurenčne prednosti in prizadevanje za skupno rast. Podjetje enemu partnerju
zaupa in preda vse funkcije, ki se nanašajo na informacijsko tehnologijo in storitve.
Izvajalec se poskuša čimbolj prilagoditi, saj hoče obdržati posel. Zunanji izvajalec je v
takšnem primeru omejen z lastnimi viri, saj se ne more zanašati na pomoč ostalih
ponudnikov na trgu. V tej relaciji je nujno zaupanje med partnerjema. Pri dolgoročnih
povezavah je slabost ta, da se stalno dogajajo spremembe. Tega partnerja ne smeta
izrabljati vsak v svoj prid, ampak morata poiskati pot, ki je sprejemljiva za oba. Zato se v
relacije med partnerji poizkuša vgraditi mehanizme, z namenom rešiti vprašanje, kako
ugotoviti, uvajati in ovrednotiti spremembe, ki se pojavijo zaradi novih znanj. Spremembe
nastajajo zaradi novih metodologij in novih pristopov, ki se pojavljajo v poslovanju
podjetij, spremembah relacij s kupci in dobavitelji, tržnih spremembah, ki so posledica
nastopa novih dobaviteljev, konkurenčnih izdelkov, novih kupcev, in samega načina
poslovanja, ki počasi prehaja v vse bolj elektronsko poslovanje.
Povezavo med pogodbami in relacijami med partnerji je podrobneje opisano v modelu
pogodb in relacij (Hirschheim et. al., 2002, str. 287)., ki je prikazan (na sliki 7). Za
partnerski odnos je idealno področje zgoraj levo, kjer se pojavlja tip pogodbe: tvegajpridobi. Ostali trije tipi niso primerni.
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Slika 7 : Fitgeraldov in Willcoksov model pogodb in relacij.

Vir: Hirschheim et al. (2002, str. 287).

Vsako podjetje teži k temu, da z izvajalcem zgradi čim bolj partnerski in prijateljski
odnos. To lahko doseže z definiranjem ciljev, ki podpirajo strategije (zato morajo biti taki
cilji ambiciozni), sam odnos mora biti nadzorovan in usmerjan z najvišjega vodstva, kljub
temu pa se na pogodbo ne sklicuje pogosto. Definiranost samih ciljev pogodbe je bolj
ohlapna, saj mora dopuščati spremembe. Bolj kot ciljem se je potrebno posvetiti samim
postopkom za dosego ciljev. »Pri takem odnosu je predlagan dokument, ki definira
pogodbo z naslednjimi členi.« (Kregar, 2005 str. 26):
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

postopki za doseganje visokega nivoja varnosti poslovanja in varovanja podatkov,
stopnja podpore (SLA), ki jo zagotavlja izvajalec,
nastavitve in konfiguracijah opreme,
zagotavljanje kapacitet izvajalca, kjer zajemamo tako kapacitete ljudi kot opreme,
postopki, s katerimi izvajalec zagotovi ljudi in opremo v dogovorjenem času,
postopki za spremljanje in odpravljanje incidentov, odpravljanje problemov,
postopki za ugotavljanje, uvajanje in spremljanje sprememb v poslovanju,
postopki za zagotavljanje neprekinjenega poslovanja podjetja,
organiziranje klicnega centra oziroma centra za pomoč, če jo nudi izvajalec,
način spremljanja in uvajanja nadgradenj in finančni del poslovanja.

Glede na prakso in izkušnje menimo, da morajo biti členi jasno zapisani, da je dolgoročno
sodelovanje uspešno. Tudi izvajalcu morajo biti jasni in razumljivi, z njimi se mora
strinjati.
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2.8 PREDNOSTI ZUNANJEGA IZVAJANJA INFORMACIJSKIH STORITEV

Osredotočanje na osnovno dejavnost podjetja
Glavna prednost zunanjega izvajanja storitev informacijske tehnologije v primerjavi z
lastnimi oddelki v podjetjih je v dejstvu, da ta podjetja lahko ves svoj potencial namenijo
vodenju in razvoju svoje osnovne dejavnosti in postanejo tako na tem področju
dolgoročno konkurenčna. Pristop zunanjega izvajanja storitev podjetje in njegovo notranjo
strukturo razbremeni vsakodnevnih operativnih tehnoloških in tehničnih problemov, s tem
pa omogoči optimalno izrabo človeških virov znotraj podjetja. Tveganje z vpeljevanjem
nove tehnologije je z zunanjim izvajalcem manjše. Podjetje lahko od zunanjega izvajalca
pridobi nova znanja ideje in zamisli. Zunanje izvajanje običajno poveča sodelovanje med
naročnikom in zunanjim izvajalcem. Z boljšim zunanjim izvajanjem informacijskih storitev
ter osredotočanjem na osnovno dejavnost podjetja lahko podjetje pridobi konkurenčno
prednost na vse bolj zahtevnem globalnem trgu. Podjetje mora svojo osnovno dejavnost
zavarovati in tako preprečiti zunanjim izvajalcem, da bi lahko osvojili tehnologijo in znanje
osnovne dejavnosti, ki jo podjetje izvaja. Če bi zunanji izvajalci začeli izvajati osnovno
dejavnost podjetja bi bil s tem ogrožen obstoj podjetja in posledično delovna mesta
zaposlenih.
Transparenten pregled in zmanjšanje stroškov
Kadar je zunanje izvajanje definirano s pogodbo kot storitev, le-ta zagotavlja naročniku
popoln pregled nad stroški in njihovo transparentnostjo. Podjetju je to v veliko pomoč pri
strateškem planiranju in povečanju poslovnih uspehov podjetja. Ker so stroški neposredno
povezani s številom zaposlenih in s številom natančno določenih storitvenih nivojev,
pogodbe zagotavljajo kontrolirano rast stroškov.
Ko se sklene pogodba z zunanjim izvajalcem, se med drugim definira tudi cena storitve in
v tej ceni je zajet celoten strošek, ki je predviden za to storitev. Tako je strošek storitve
definiran in znan v naprej, kar razbremeni bilance v podjetju. Z zunanjim izvajanjem
dejavnosti običajno dosežemo realno zmanjšanje stroškov za izbrano storitev ob hkratnem
dvigu kakovosti takšnih storitev.
Ponudniki zunanjega izvajanja to dosežejo s standardiziranem opreme, poenotenjem
rešitev ter postopkov, s katerimi se izvaja pogodbena dejavnost. Zunanji izvajalec lahko
računa na souporabo človeških virov in drugih sredstev, ki so v uporabi za ostale
pogodbene stranke, kar znižuje stroške vzdrževanja, hkrati pa zagotavlja visoko kakovost.
»Naročniku ni več treba vlagati v izobraževanje in dodatne kadre za izvajanje svojih
potreb, prav tako pa se zmanjšajo stroški zaradi upravljanja odnosov z različnimi
zunanjimi izvajalci.« (po Petelinu, 2004, str. 8).
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Izboljšanje nivoja storitev
Kadar se podjetje odloči za zunanje izvajanje informacijske tehnologije, to doprinese k
višjemu nivoju storitev, ki so določene s pogodbo in zagotovljene za daljše obdobje.
Podjetje, ki se odloči za zunanje izvajanje informacijskih storitev, višji nivo storitev tudi
pričakuje. Izboljšanje nivoja informacijskih storitev se kaže pri novi uvedbi ali prenovi
najnovejših tehnologij (strojne opreme, programske opreme, vlaganju v infrastrukturo ter
v poslovne informacijske sisteme), kot tudi v samem vzdrževanju opreme in pri podpori
uporabnikom.
Ko podjetje z zunanjim izvajalcem sklene pogodbo, je njegova naloga, da skrbi za varnost
podatkov, vzdrževanje in posodobitve sistemov, kar naročniku zunanjega izvajanja
zagotavlja brezhibno delovanje celotnega informacijskega sistema. S tem se lahko
zagotovi visoka kakovost dela. Če tudi služba, ki skrbi za pomoč uporabnikom, hitro in
učinkovito rešuje težave, ki se porajajo v delovnem proces, se poveča zadovoljstvo
uporabnikov in njihova učinkovitost. Šele kadar so vsi ti pogoji izpolnjeni, tudi zaposleni v
podjetju sprejmejo projekt zunanjega izvajanja kot pozitiven, uspešen in koristen za
podjetje. Takšen je tudi namen in cilj podjetja, ki se odloči za zunanje izvajanje
informacijskih storitev. To je zadovoljstvo z zunanjim izvajalcem, zadovoljstvo zaposlenih
v podjetju in brezhibno delovanje informacijske tehnologije in storitev.
Pridobitev novih znanj in rešitev
Z sklenitvijo pogodbe o zunanjem izvajanju informacijskih storitev, pridobi podjetje dostop
do novih znanj in rešitev, ki jih zunanji izvajalec predstavlja kot temelj svoje poslovne
uspešnosti. Zunanji izvajalec informacijskih storitev načrtno izboljšuje znanje svojih
človeških virov ter poznavanje sodobnih tehnologij, rešitev in znanj na svojem področju.
Kadar sodeluje z več podjetji, izvajalec zunanjega izvajanja laže vlaga v specializirana
znanja kot vsak naročnik posebej. Poleg tega zunanji izvajalec pozna svoje delovno
področje v okviru katerega lahko nato strankam nudi najboljše rešitve. Zunanji izvajalci, ki
so ozko specializirani za posamezno področje, imajo več znanja ter izkušenj in lahko
zagotovijo višjo kvaliteto storitve. Izvedba storitve, ki jo nudi zunanji izvajalec specialist,
za posamezno področje je in mora biti kakovostnejša. Zunanje izvajanje je primerna
strategija z vidika dostopa do znanja.
Večja varnost in zanesljivost delovanja
Glavna in poglavitna naloga vsakega zunanjega izvajalca je zagotavljanje nemotenega
izvajanja storitev in s tem delovanje sistema, kar prinaša večjo varnost in zanesljivost
delovanja. V ta namen se uvedejo potrebni postopki ter tehnologije, ki zagotavljajo
nemoteno delovanje ter povrnitev podatkov v primeru okvar in nesreč. Temu so
prilagojene tudi dežurne službe in postopki pri posegih. Varnost in zanesljivost delovanja
sistema je ena od bolj pomembnih točk pri zunanjem izvajanju informacijskih storitev. Še
posebej je pomembno varovanje podatkov, ki so ključni za poslovanje vsakega podjetja.
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Zunanji izvajalec informacijskih storitev mora poskrbeti zato, da so podatki zavarovani
pred izgubo in pred zlorabo. Naj gre pri tem samo za običajne manj pomembne splošne
podatke, ali pa za podatke, ki so opredeljeni kot poslovna skrivnost podjetja. Pred izgubo
podatke varujemo tako, da so varovani na delovnih postajah ali strežnikih. Zunanji
izvajalec skrbi, da ima podjetje ažurno urejeno arhiviranje podatkov. Večjo varnost in
zanesljivost delovanja se doseže tudi z uporabo protivirusne programske zaščite in
požarnega zidu. S tem preprečimo vnos računalniških virusov in nepooblaščen dostop do
informacijskega sistema podjetja. Prav tako mora podjetje varovati podatke pred zlorabo.
Zunanji izvajalec informacijskih storitev mora zagotoviti, da podatki preko njegovih
zaposlenih ne uhajajo iz podjetja ali da konkurenca kako drugače pride do njih.
Ostale prednosti zunanjega izvajana
Zagotovo med pomembne prednosti zunanjega izvajanja sodi tudi možnost hitrega
prilagajanja novim poslovnim ciljem, ne glede na to, ali gre pri tem za dejavnost širitve ali
rasti v podjetju. Zaradi tega se lahko obstoječi človeški viri osredotočajo na nove poslovne
priložnosti, na nove poslovne postopke, in se ne osredotočajo na operativno delo, ki je v
takšnem primeru lahko ovira. Zunanji izvajalec laže zagotovi dodatne človeške vire in
potrebno strokovno znanje za izvedbo podpore novim poslovnim potrebam. Sama
podjetja to v osnovi teže zagotovijo. Merljivost je prav tako ena od značilnosti zunanjega
izvajanja informacijskih storitev. Gre za razmerje, definirano kot pogodbeno, v katerem je
poročanje o opravljenem delu, težavah, spremembah, kar nam omogoča spremljanje,
sledenje in merjenje pogodbenih obveznosti. Podjetja lahko na takšen način zelo
objektivno spremljajo potek izvajanja storitev in skupaj z zunanjim izvajalcem odpravljajo
zaostanek in težave, ki se pojavljajo. Objektivno poročanje zunanjega izvajalca olajša tudi
spremljanje naročnika, ki lahko svoj čas namenja strateško pomembnejšim nalogam.
Kadar želimo hitro in kakovostno zagotoviti izvajanje obveznosti iz pogodbe med
naročnikom in izvajalcem je pomemben podatek, da se začnejo storitve zunanjega
izvajanja plačevati šele tedaj, ko je vpeljan nov sistem in zaživi tudi v produkciji. Tako
sklenjena pogodba izvajalca sili v to, da sistem v najkrajšem možnem času pripelje do
načrtovanega stanja, seveda ob upoštevanju vseh potrebnih meril kakovosti. Zunanji
izvajalec lahko to opravi v krajšem času kot podjetje, ki naroči zunanje izvajanje, zaradi
večjega števila strokovnih kadrov pa tudi zaradi izkušenj na podobnih projektih.
Ne nazadnje je zadovoljstvo uporabnikov eden od pomembnih pogojev za uspeh
zunanjega izvajanja. »Zaradi tega tudi zunanji izvajalci veliko vlagajo v storitev (Help
desk) ali službo za pomoč uporabnikom, ki pomagajo k nemotenemu razreševanju težav,
svetovanju pri uporabi sistemov in s tem povečuje zadovoljstvo uporabnikov.« (po
Petelinu 2004, str. 10).
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2.9 SLABOSTI ZUNANJEGA IZVAJANJA INFORMACIJSKIH STORITEV

Naročniki ne posvečajo vodenju projekta dovolj pozornosti
To je ena od največjih napak, ki se pojavljajo pri zunanjem izvajanju. »Naročniki
prepogosto mislijo, da jim pri projektih, kjer teče zunanje izvajanje, ni potrebno ničesar
narediti.« (Skukan, 1998, str. 24–30). Dobre lastnosti zunanjega izvajanja so predvsem v
dolgoročneje cenejši in tehnološko naprednejši rešitvi, ki od naročnika ne zahteva toliko
virov in tehničnega znanja. Naročnik se mora redno dejavno vključevati v vodenje in
spremljanje projekta, medtem ko se mu s samo tehnično izvedbo ni potrebno ukvarjati.
Vodstvo podjetja se mora zavedati, da so projekti s področja informatike za podjetja
preveč pomembni, da bi si lahko katerokoli podjetje privoščilo irelevanten odnos do njih.
Kadar se podjetje odloči za zunanje izvajanje, s tem pridobi kadre z znanjem in
izkušnjami, ki jih v podjetju nima. Podjetju bi bilo drago in časovno nesprejemljivo delati v
smeri iskanja in izobraževanja svojih kadrov s področja informacijskih storitev. Ne glede
na to, ali se odločimo za zunanjega izvajalca, moramo še vedno poleg želja in pričakovanj
v projekt vložiti vse svoje znanje in izkušnje pri poznavanju poslovnih procesov v podjetju.
Z aktivno vlogo pri projektu lahko naročnik doseže, da bo projekt dobro voden in da ne bo
v nekem trenutku zašel iz prave smeri. Le dobro organiziran in voden tim primernih
strokovnjakov v podjetju, skupaj z zunanjimi izvajalci, je lahko garancija za pravočasno in
učinkovito izvedbo projekta.
Izvajalec ne more zagotoviti pravočasnih, kakovostnih in učinkovitih rešitev
Zunanji izvajalci običajno menijo, da so njihove izkušnje pri uvajanju informacijskih rešitev
dovolj za uspešno izvedbo projekta. Vsekakor naročnik potrebuje izvajalca, ki ima na tem
področju dobre rešitve. Prav tako pa bo od izvajalca zahteval, da se projekt izvrši
pravočasno oziroma v nekem razumnem časovnem obdobju. Nekateri izvajalci, še posebej
je to izrazito na razvijajočih se tržiščih, kot je slovensko, in v želji po večjih zaslužkih
sprejemajo vsak posel, četudi vedo, da nimajo za uspešno izvedbo ne dovolj časa in tudi
ne človeških virov. Običajno so ustrezni strokovnjaki še ukvarjajo s projekti, ki so trenutno
v izvedbi, zato novim projektom posvečajo manj pozornosti. Na naročnika želijo narediti
zgolj vtis, da se pri projektu vendarle nekaj dogaja. Kadar zunanji izvajalec projektu
uvedbe ne posveča dovolj pozornosti, je uspešnost končnega rezultata vedno vprašljiva,
le-ta pa po navadi ne doseže pričakovanega rezultata. Naročnik zunanjega izvajanja mora
vztrajati in tudi s podpisom pogodbe zahtevati, da bo zunanji izvajalec namenil vse svoje
razpoložljive kadre pravočasni in kvalitetni izvedbi projekta, ki ga je sprejel.
Skrivanje informacij zunanjega izvajalca
Dotaknimo se še težav, ki nastanejo zaradi skrivanja informacij, kar je lahko pomembna
slabost zunanjega izvajanja. Zunanji izvajalec lahko skriva informacije, ki so bistvene za
nemoteno poslovanje. Tako lahko zunanji izvajalec pričakuje težave s človeškimi viri, z
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dobavo opreme, materiala surovin in drugega, vendar tega ne sporoča naročniku. Ko
težave že nastopijo, pa je za naročnika prepozno, da bi si poiskal drugega zunanjega
izvajalca. Podobna težava lahko nastane pri podjetjih, kjer imajo zunanji izvajalci takšne
informacije, ki bi jih podjetja zelo težko dobila pri drugih zunanjih izvajalcih. Takšen
primer so recimo informacije o opravljanju različnih tržnih raziskav, razvijanju
računalniških programov, različne pravne informacije, torej vse informacije, ki bi jih
naročnik ali katerikoli drugi zunanji izvajalec težko izvajal enako kakovostno. »Takšni
zunanji izvajalci nam lahko zaračunavajo cene, ki so v resnici odraz monopola, vendar pa
je tudi ta cena nižja, kot bi bila za te informacije, če bi jih zbrali v podjetju samem.«
(Quinn in Himler, 1994, str. 53).
Izvajalec ni tako aktiven, kot se od njega pričakuje
Informacijski sistemi so večinoma zgrajeni v smislu podpore obstoječega poslovnega
procesa. S časom pa se je izkazalo, da so stroški poslovanja nižji, če izberejo drugačen
pristop. Pristop se obrne. Namesto prilagajanja informacijskega sistema poslovnemu
procesu izvedejo prilagoditev takega procesa informacijskemu sistemu. Trenutno so
najbolj aktualna prilagajanja celovitih programskih rešitev (Enterprise Resource Planning)
sistemom, kot so SAP, Navision, iScala in BAAN. Prilagajanje informacijski rešitvi zahteva
veliko znanja in truda, pri naročniku pa je potreben velik zasuk v načinu razmišljanja.
Kompetenten izvajalec mora poznati več možnosti informacijskih rešitev in naročniku
svetovati pri izbiri najustreznejših. Vendar pa naročniki po vsem svetu opažajo, da so
izvajalci aktivni samo pri prodaji novih rešitev, ko pa je treba naročniku ponuditi
konkretne predloge izboljšav postopkov, pa njihova aktivnost upade. Tisti zunanji
izvajalec, ki nima le informacijskega poslovnega znanja, ampak tudi znanje o izvajanju
celotnega poslovnega procesa, lahko naročniku svetuje tudi na tem področju. Pri tem se
zajame celotnem poslovni proces od rešitve do izgradnje. Eden od pogojev je, da mora
naročnik tudi v celot sprejeti ideje in predloge zunanjega izvajalca. Zato mora naročnik,
kot je bilo že napisano, zagotoviti sodelovanje zaposlenih, ki so sposobni sprožiti premike
v poslovnih postopkih.

2.10 TVEGANJA ZUNANJEGA IZVAJANJA INFORMACIJSKIH STORITEV

Pričakovanja morajo biti stvarna
Zunanji izvajalci storitev niso ljudje, ki bi znali delati nemogoče. Kadar se podjetje odloči,
da bo za določeni projekt najelo zunanjega izvajalca, mu je treba dati na razpolago dovolj
časa, da se dodobra spozna z novim področjem ter vpelje ustrezne postopke za
upravljanje in nadzor. Zunanji izvajalec bo potreboval vsaj pol leta, pri bolj kompleksnih
pogodbah, ki obsegajo veliko število različnih storitev, pa se lahko to obdobje precej
podaljša. Seveda se mora tudi izvajalec zavedati, da ga je naročnik najel, ker od njega
pričakuje kvalitetnejšo in hitrejšo storitev, kot jo je sposoben zagotoviti s svojimi
obstoječimi viri.
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Nespremenljive cene imajo kratko življenjsko dobo
Na zunanje izvajanje ne smemo gledati kratkoročno. Naročnik je od izbranega zunanjega
izvajalca običajno odvisen kar nekaj časa. Zunanji izvajalec tudi nima vpliva na ceno svojih
stroškov, ker le-te določa tržišče. Gre predvsem za ceno delovne sile, stroške
izobraževanja, stroške nakupa nove strojne in programske opreme. Teh stroškov se
enostavno ne da določiti za nekaj let naprej. Kadar izvajalec pri svojem delu ne more
ustvarjati dobička, se podjetje ne more razvijati, izobraževati in stimulirati svojih kadrov.
Možnost je tudi, da se zgodi nasprotno. Zapečatena cena, za katero se je podjetje prvotno
dogovorilo, je lahko precej višja od tržne. Praksa je pokazala za slabo, kadar naročnik
vztraja na tem, da se izvajalec v dolgoročni pogodbi zaveže, da bo storitve opravil za neko
nespremenjeno ceno. Dalj časa kot so cene nespremenljive, večje je tveganje.
Priporočljivo je, da se v pogodbah, ki so sklenjene za daljše obdobje, tehtno določijo in
opredelijo vsi mehanizmi, ki spremljajo in usklajujejo cene, določene v pogodbi, s tekočimi
cenami , ki se pojavljajo na trgu.
Pogodba mora vsebovati vse faze življenjskega cikla
Kadar je predmet pogodbe izdelava računalniškega programa, je izvajalec dolžan tudi po
tem, ko se rešitev preda v uporabo, skrbeti zanjo in jo vzdrževati. Mnogokrat se dogaja,
da tako izvajalec kot naročnik ne želita skleniti pogodbe za vse faze življenjskega cikla
programske opreme in to preložita na kasnejše obdobje. Kadar zunanji izvajalec v fazi
razvoja, izgradnje in uvajanja ne opravlja svojega dela dovolj zavzeto, strokovno in
kvalitetno, obstaja majhna možnost, da bo naročnik želel sodelovati z njim tudi v bodoče.
Naročnik mora v pogodbi postaviti kontrolne točke, mejnike (angl. Checkpoints), ki bi
pomagali pri ocenjevanju kakovosti izvedenih del. Kadar zunanji izvajalec svojega dela ni
ustrezno opravil, ima naročnik možnost v naslednjih fazah življenjskega cikla aplikacije
izbrati drugega izvajalca.
Vprašljivost dolgoročnih pogodb
Mnogokrat izvajalci pritiskajo na naročnika, da z njimi sklene dolgoročne pogodbe.
Izkušnje kažejo, da pogodbe, ki so sklenjene za dobo, daljšo od treh let, niso primerne.
Gartner Group svetuje podjetjem, ki so se odločila za zunanje izvajanje informacijske
tehnologije, naj sklepajo največ triletne pogodbe z možnostjo podaljšanja. Kot razlog
navaja stalno spreminjanje zahtev, ki jih je nemogoče predvideti za daljše obdobje
(Gartner, 2006).
Več različnih ponudnikov
Včasih so podjetja pogodbe sklepala le z enim izvajalcem, v prepričanju, da bodo na ta
način več privarčevala. Danes se podjetja zavedajo, da varčevanje ni več glavni razlog
zunanjega izvajanja in da so razlogi predvsem v strokovnem znanju in najmodernejših
tehnologijah ter v krajših razvojnih ciklih, ki jih lahko ponudi samo kvaliteten zunanji
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izvajalec. Ker je v informacijski storitvah znanje zelo široko, imajo različni izvajalci različna
znanja. Kadar izbiramo ustreznega zunanjega izvajalca, podjetja dajejo prednost tistim, ki
operirajo z več različnimi znanji oziroma veščinami hkrati. Pri izbiri zunanjega izvajalca
oziroma ponudnika morajo podjetja gledati dolgoročno, torej najti najboljšo možno
kombinacijo. Kadar se podjetje ne more ali se ni pripravljeno odločiti le za enega
zunanjega izvajalca, ki bo imel vse potrebne izkušnje, znane in razpoložljive vire, je
najenostavnejša rešitev, da izbranemu zunanjemu izvajalcu omogoči za storitve, ki jih sam
ne obvlada, sklepanje pogodb s podizvajalci (angl. Subcontracting). Dogaja se namreč, da
se pri naročniku ne pojavi zunanji izvajalec, s katerim je podjetje sklenilo pogodbo, ampak
to delo opravlja drugo podjetje, ki ima sklenjeno pogodbo kot podizvajalec.
Podpogodbeno delo je nujna potreba za vsako podjetje. Do te ugotovitve prihaja zelo
veliko ponudnikov, tudi največjih, ker nima na voljo vseh potrebnih virov, da bi ponudili
celotno storitev. Kadar namesto zunanjih izvajalcev delo opravljajo njihovi podizvajalci, se
naročniki pritožujejo. Predvsem zaradi vzroka, ker podizvajalci niso sodelovali pri pripravi
pogodbe in ne vedo, kaj naročnik od njih pričakuje. Naročniki se lahko enostavno zaščitijo
s tem, da podizvajalce vključijo v osnovno pogodbo in natančno določijo njihove
odgovornosti in zadolžitve.
Strokovna usposobljenost menedžmenta
Za podjetja, ki so se odločila, da bodo del poslovne funkcije v povezavi z informacijskimi
storitvami prenesla na zunanjega izvajalca, je zelo pomembno, da imajo ustrezno
usposobljen kader. Naprednejša podjetja vlagajo več sredstev v izobraževanja in
strokovna usposabljanja zaposlenih za področja, ki so namenjena upravljanju s
pogodbami. Posebej za to izobražen kader ima tako dovolj izkušenj za pogajanja, saj so
dovolj spretni pri doseganju dobrih pogojev ter dovolj tehnično izobraženi, da lahko
nadzorujejo storitev zunanjega izvajanja. Pri pogajanjih se moramo zavedati, da se z
vgraditvijo varovalk lahko izognejo možnim težavam, ki velikokrat spremljajo zunanje
izvajanje in so značilne v odnosih med naročniki in z zunanjimi izvajalci. Podjetja morajo
biti pri sklepanju pogodb realna. Vedeti morajo, kakšne so možnosti zunanjih izvajalcev,
znati morajo obdržati ceno in ostale zahteve v pogodbi ter biti sposobna vključiti v
pogodbo celoten življenjski cikel zunanjega izvajanja informatike na sprejemljiv način.
Naročnik nima jasno določenih poslovnih ciljev
Že pred začetkom izvedbe zunanjega izvajanja si morajo člani projektne skupine
razjasniti, kakšne poslovne cilje zasledujejo. Cilji morajo biti enako razumljivi vsem članom
projektni skupine in morajo biti definirani in razdelani v pogodbi. Le v tem primeru lahko
zunanji izvajalec natančno pozna naročnikova pričakovanja in bodo vsi koraki pri projektu
usmerjeni k izpolnitvi teh ciljev. »Jasni in dobro zastavljeni poslovni cilji so temelj dobro
izvedenega projekta in njihova nedorečenost povzroči zanesljivo neuspešnost projekta.«
(Skukan, 1998, str. 24–30).
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Izguba nadzora nad zunanjim izvajalcem dejavnosti
Pri zunanjem izvajanju lahko resnične težave nastanejo takrat, ko se prednostna področja
zunanjega izvajalca ne skladajo z naročnikovim. Najuspešnejši primerih zunanjega
izvajanja dokazujejo, da je zelo pomembno oziroma že kar bistveno, da obe podjetji gojita
tesne vezi in si med seboj stalno izmenjujeta poročila, tako na operativni kot na najvišji
menedžerski ravni in si med seboj čimbolj zaupata. Kadar nastane spor med ponudnikom
zunanjega izvajanja in naročnikom, mora naročnik na to opozoriti odgovorne in glavne
operativne izvajalce pri ponudniku znanega izvajanja. Težave pa lahko nastanejo, kadar
naročnik nima moči in vzvodov za ukrepanje v takšnih primerih. Ena od možnost je
finančno kaznovanje in s tem discipliniranje zunanjega izvajalca, kar pa ima lahko tudi
negativne posledice. Zunanji izvajalec tako lahko še slabše izpolnjuje svoje obveznosti ne
glede na to, da so bile natančno navedene definirane v pogodbi. »Zato se nekateri
naročniki zunanjega izvajanja zatekajo k skrajnim rešitvam in si lastijo ključne dele
opreme, ki je potrebna za opravljanje storitve.« (Quinn in Himler, 1994, str. 53).
Prazne obljube izvajalca vodijo v nestvarna pričakovanja naročnika
Kadar želi izvajalec dobiti posel za vsako ceno, so nekateri izvajalci pripravljeni naročniku
obljubiti nemogoče stvari, in kar je najslabše, ponudijo jih za nizko ceno. Naročniki, ki z
informatiko nimajo dovolj izkušenj, se pustijo takim ponudbam zavesti, kar ima kasneje
zanje precej velike finančne posledice. Trajanje projekta se zavleče preko vseh razumnih
meja, na koncu pa tak projekt zaradi neizpolnitve pričakovanj celo prekličejo. Naročniki,
velikokrat nerealno pričakujejo, da bodo z zunanjim izvajanjem rešili vse svoje težave.
Ponudnik jih mora pred odločitvijo seznaniti z vsemi možnimi zapleti, pridobljenimi na
osnovi izkušenj. Naročnik mora gojiti realna pričakovanja glede rezultatov projekta in bo
na koncu z njimi tudi zadovoljen. »Nestvarna naročnikova pričakovanja, še posebno tista,
ki niso navedena v pogodbi, lahko botrujejo nezadovoljstvu, saj jih izvajalec navadno ne
pozna in jih tudi ne more uresničiti.« (Skukan, 1998, str. 24–30). Bolj ko so naročnikova
pričakovanja realna, bolj bosta obe strani zadovoljni z rezultatom projekta.
Pojav nepričakovanih sprememb v poslovanju in tehnologiji
Kadar imamo opravka z dolgoročnimi pogodbami, se nemalokrat zgodi, da se v nekem
določenem trenutku pogodba ne more več odzivati na spreminjajoče se zahteve okolja.
Ponudniki trdijo, da so se spremembe pojavile šele po tem, ko so pogodbo podpisali.
Novo-nastale potrebe, ki se bodo pokazale s časom bodisi zaradi sprememb v tehnologiji
ali v poslovanju podjetja, pa ne more predvideti nobeden še tako uspešen zunanji
izvajalec. Pri daljših pogodbah, moramo predvideti možnost prilagajanja, ki jima omogoči,
da izvajalec in naročnik skupaj v času izvajanja projekta izbereta boljše rešitve od tistih, ki
so bile predlagane, sprejete in znane ko, se je pogodba podpisovala. Za uspeh projekta
je potrebno izbrati pravo razmerje med najnovejšimi tehnologijami, ki se v informacijski
tehnologiji pojavljajo zelo pogosto in med že preizkušenimi rešitvami.
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2.11 ČLOVEŠKI DEJAVNIKI PRI ZUNANJEM IZVAJANJU

Za tista podjetja, ki so se odločila del svojih poslovnih procesov in funkcij, povezanih z
informacijskimi storitvami, prepustiti zunanjemu izvajalcu, je skoraj njuno, da imajo svoj
ustrezno usposobljen kader. Perspektivnejša podjetja vlagajo v izobraževanja in strokovna
usposabljanja zaposlenih za področje upravljanja s pogodbami. Izobraženi menedžerji
imajo tako dovolj izkušenj in znanja za pogajanja ter so dovolj iznajdljivi pri doseganju
ugodnih pogojev in tudi dovolj tehnično podkovani, da lahko nadzorujejo zunanjega
izvajalca. Dobro se moramo zavedati, da se lahko v fazi pogajanj s pomočjo primernih
varovalnih ukrepov izognemo možnim kasnejšim velikim težavam, ki se pogosto pojavljajo
in so značilni v razmerjih z zunanjimi izvajalci. Podjetja morajo ostati pri sklepanju pogodb
za zunanje izvajanje na realnih tleh. Poznati morajo zmožnosti zunanjih izvajalcev, obenem pa morajo znati obdržati ceno in ravnotežje z ostalimi zahtevami v pogodbi. V samo
pogodbo za zunanje izvajanje morajo biti sposobna vključiti vse faze in celotno trajanje
dela na sprejemljivih odnosih. V velike težave pri zunanjem izvajanju lahko zaidemo,
kadar se projekt zaupa ljudem z neprimernimi izkušnjami in znanjem.
V podjetjih spoznavajo, da je v informatiki delo s kadri zelo zahtevno. Poiskati ustrezne
kadre, jih ustrezno izobraziti in sploh obdržati v podjetju je za mnoga podjetja zelo
težavna naloga. Vzdrževanje svojega informacijskega oddelka v podjetjih, ki jim
informatika ni primarna dejavnost, je zelo težko in drago. Največji strošek na oddelku pa
nastane, ko se projekt, ki je porabil večji del virov zaključi, novega projekta pa ni. Kadar
se odločimo za zunanje izvajanje informacijske tehnologije, nam skrbi s kadri odpadejo.
Kadrov nam ni treba izobraževati niti jih motivirati. Tudi po zaključku projekta nimamo
skrbi z njimi. S kadri se v tem primeru ukvarja zunanji izvajalec.
Kadar naročnik izbere izvajalca, ki se mu zaposleni pogosto menjavajo in nima posluha za
zaposlene ter ni kos tem težavam, je to lahko za naročnika in vpeljavo projekta celo
usodno. Zaposleni strokovnjaki, ki delajo pri zunanjem izvajalcu in delajo na projektu
morajo biti dovolj izobraženi, izkušeni, zanesljivi in nenazadnje, biti morajo zelo
motivirani. Za to mora poskrbeti menedžment podjetja, ki zunanje izvajanje ponuja. Tisti
izvajalec, ki tega ni zmožen zagotoviti, ni sposoben za dela na zahtevnih projektih. Zelo so
vprašljivi tisti zunanji izvajalci, ki imajo velik pretok ljudi na najpomembnejših in
najzahtevnejših delovnih mestih. Kadar se podjetje odloči za zunanje izvajanje
informacijskih storitev, se s tem izogne težavam z zaposlenimi, ki jih ima v primeru
svojega izvajanja. S tem se doseže to, da se zaposleni v matičnem podjetju ukvarjajo le z
osnovno dejavnostjo v podjetju. Funkcije, ki se nanašajo na informacijsko tehnologijo, pa
prenesejo na zunanjega izvajalca. Motivacija zaposlenih se s tem poveča. Vsekakor pa
znanje izvajanje prinaša tudi precej negativnih vplivov na zaposlene v podjetju, kjer se
izvaja zunanje izvajanje. Pri zaposlenih se lahko pojavi občutek ogroženosti, pojavi se
bojazen po izgubi delovnega mesta, težko se navadijo na nov način dela in podobno.
Posledica tega je, da lahko pride do zmanjšanja motivacije zaposlenih in s tem do padca
produktivnosti.
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2.12

LASTNOSTI OSEBE, ODGOVORNE ZA ZUNANJE IZVAJANJE

Poglejmo, kakšen je profil osebe, odgovorne za zunanje izvajanje informacijske
tehnologije. Takšno osebo bi lahko imenovali kar odgovorna oseba pri zunanjem
izvajanju. Ta oseba naj bi imela zelo veliko izkušenj, veliko različnih znanj in spretnosti.
Sam profil odgovorne osebe (slika 8.) naj bi bil sestavljen iz treh glavnih področij, ki naj bi
jih omenjena oseba obvladovala:
•
•
•

upravljanje,
informacijska znanja in
poslovna znanja (Kovačič, 2003, str. 38).

Kar zadeva upravljavski del znanja sodijo vanj znanja in izkušnje iz komuniciranja z
drugimi, izkušnje z delom v timu, projektni menedžment, organiziranje ter vodenje
sprememb in zagotavljanja kvalitete. Med informacijska znanja spadajo znanja o bazah
podatkov, informacijski sistemi, poznavanje arhitekture, infrastrukturna orodja, ter rešitve
in tehnike. Med poslovna znanja pa spadajo znanja o poslovanju, o poznavanju
poslovnega načrtovanja, poslovnih procesov, organizacije in trženja. Po navedbah istega
vira je tudi zaželeno, da ima taka oseba že izkušnje v tej smeri in da je že zasedala
podobna delovna mesta vsaj za krajši čas. Gre predvsem za delovna mesta, kot so:
načrtovalec in razvijalec informacijskih sistemov, vodja projekta, analitik, specialist, vodja
informatike in svetovalec za informatiko. Prav gotovo je človeka s toliko izkušnjami težko
dobiti, zato običajno najdemo kompromis in zaposlimo tistega, ki ima vsaj katero od
naštetih lastnosti.
Slika 8: Prepletanje potrebnih znanj v osebi, ki vodi informatiko

Vir: Kovačič (2003, str. 38).

42

Običajno takšen kader, če ga le uspemo najti, ki je odgovoren za informacijsko
tehnologijo, ne glede, ali se nahaja v podjetju kot samostojna služba ali gre za zunanje
izvajanje, imenujemo kar vodja informatike (CIO). »Vodje informatike so ljudje, ki držijo
in obvladujejo vse niti informacijske tehnologije skupaj.« (OM, 2008). Zraven vseh zgoraj
naštetih lastnosti se predvideva za to mesto osebo, ki naj razume tudi spremembe v
panogi in pomaga pri spreminjanju samega podjetja, poslovanja in procesov s
tehnološkimi inovacijami. Znati in postaviti se mora tudi izven svojega delovnega
področja. Vodja informatike mora biti sposoben videti celotno sliko podjetja, biti mora
dovolj dosleden, zelo natančen ter z dobrimi komunikacijskimi sposobnostmi. Spremljati in
zasledovati mora vse spremembe v informacijski tehnologiji in jih mora biti sposoben
vpeljati na svojem področju, šele na to jih lahko širi po celotnem področju. Kadar se
odločimo za zunanje izvajanje, se moramo zavedati, da se s tem spreminja tudi struktura
zaposlenih, na katero se moramo prilagoditi. Jasno je treba povedati, da strateške
odločitve zahtevajo drugačne informacije kot taktične ali celo samo administrativne.
Zunanjim izvajalcem in uporabnikom mora ponuditi tiste informacije, katere potrebujejo
pri svojem delu. Kadar se odločimo za katero koli vrsto zunanjega izvajanja, se moramo
zavedati, da se struktura razmišljanja in zaposlenih s tem spremeni. V podjetju, kjer se ne
odločijo za zunanje izvajanje, je struktura zaposlenih, ki se ukvarjajo s strategijami, s
taktičnimi opravili in z administrativnimi opravili v razmerju 10 proti 30 proti 60 odstotkov
glede na zaposlene v podjetju (slika 9.), kar pomeni, da se kar 60 odstotkov zaposlenih
dnevno ukvarja z administrativnimi opravili. Pri zunanjem izvajanju pa je se zgled
piramide obrne. »Strategiji moramo nameniti 60 odstotkov, administrativnim delom pa le
10 odstotkov. To je ponavadi tudi eden od argumentov in parametrov v prid zunanjemu
izvajanju.« (Kregar, 2005, str. 68).
Slika 9: Zunanje izvajanje pomaga lajšati breme administrativnih opravil

Vir: Mathur (2002, str. 18).
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2.13 VPLIV ZUNANJEGA IZVAJANA NA ZAPOSLENE

Poglejmo, kakšen je vpliv zunanjega izvajanja informacijske tehnologije na zaposlene v
podjetju. Vodstvo podjetja se zaveda, da so le zadovoljni zaposleni izvajalci dovolj
motivirani za uspešno izvajanje dnevnih in tekočih delovnih opravil. Zato temu vplivu
vodstvo podjetja posveča veliko časa. Poleg motivacije zaposlenih mora spodbujati
posameznikove sposobnosti in znanja, ki pa so od zaposlenega do zaposlenega različna.
Ugotavljajo, da so za podjetja ljudje, človeški viri, torej zaposleni, najpomembnejši
"material". Taka podjetja vlagajo v svoj kader in pri njih spodbujajo kreativnost. V pogojih
ostre konkurence lahko prav takšna podjetja osvojijo in obdržijo konkurenčno prednost.
Podjetja tako motivirajo in spodbujajo svoje zaposlene, da se sami razvijajo in jih pri tem
podpirajo. »Iz teorije vemo, da ni človekove aktivnosti, ki ne bi bila motivirana.« (Možina
et al., 2002, str. 473–497). Motivacija ali hotenje je sestavljeno iz dveh očitnih lastnosti:
•
•

smeri in
intenzivnosti hotenja.

Hotenja pa so povezana s pričakovanji. Cilj ali pričakovanje torej določi aktivnosti smeri.
Kadar cilja ne realiziramo, se pojavi razočaranje, kar pa vzbudi novo pričakovanje in
namen poskusiti znova. Nekateri pri tem izberejo novo pot, drugi pa poizkušajo na isti
način še enkrat. Kadar je cilj dosežen, se pojavi občutek zadovoljstva. Intenziteta
zadovoljstva je odvisna od vloženega truda in stopnje pričakovanja. Podobno je z
motivacijo in cilji zaposlenih v podjetju. Cilje posameznika mora vsak vodja uskladiti s cilji
celotnega podjetja. V naših podjetjih, ki so bolj napredna, se je uveljavil model PDT
(Personal Development Talk). Pri tem modelu zaposleni pojasni svojemu
predpostavljenemu, kakšne ima potrebe, želje, katera znanja obvlada, svoje hobije in ne
nazadnje tudi skrbi, ki ga mučijo. Predpostavljeni tega nikoli ne poizkuša izrabiti, kar je v
tem modelu zelo pomembno, temveč poizkuša znanje, sposobnosti, izkušnje in želje
posameznika preusmeriti v skupne cilje celotnega oddelka ali kolektiva. Na tej točki
odigrata pomembno vlogo zaupanje in partnerski odnos. Takšni pogovori naj bi bili
periodični. Primerno časovno razdobje, ki se je v praksi pokazalo primerno, je nekje eno
leto. Sam pogovor je zaradi teme in vsebine zahteven tako za zaposlenega kot za vodjo.
»V primeru, kadar se podjetje odloči za izvajanje v okviru podjetja, najprej motivacija
pade navzdol, šele potem se dvigne navzgor.« (Možina et al., 2002, str. 477). Največkrat
celo nekoliko višje kot prej. Kadar se v podjetju pripravlja kakšna sprememba, se
zaposleni vznemirijo, počutijo se ogrožene in se začnejo bati za svojo prihodnost.
Zaposleni se počutijo jezni, nesposobni, izdani, za to jim motivacija za ustvarjanje in delo
precej upadeta. Šele ko je sprejeta odločitev znana, se motivacija zaposlenih dvigne na
višji nivo, saj se zavedajo, da jih vodstvo potrebuje, jim zaupa in je zadovoljno z njihovim
prispevkom in delom v podjetju. Obratno se zgodi, kadar se podjetje odloči za zunanje
izvajanje celotnega oddelka. Ponovno se pojavijo pri zaposlenih že vsi zgoraj omenjeni
občutki, h katerim lahko dodamo še občutek opeharjenosti, strahu in ostalo. Seveda je
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naloga na vodstvu podjetja, da takšne občutke ublaži. Lahko jim zagotovi, da bodo imeli
še naprej delo v podobni obliki kot do sedaj.
Tudi na strani zaposlenih zunanjega izvajalca mora biti motivacija. Kadar se odločamo za
samo enega zunanjega izvajalca mora, biti motivacija zelo visoka. Zaposleni, katerim je
bilo predstavljeno strateško partnerstvo, se zavedajo, da so praktično odvisni drug od
drugega. Obseg dela je večji, pri le enem izvajalcu pa je večja tudi finančna navezanost. V
primeru zunanjega izvajanja več izvajalcev pa se pričakuje srednji nivo motiviranosti. Vsi
zunanji izvajalci se ne zavedajo pomena partnerstva. Najmanj seveda tisti, ki za podjetje
izvajajo le manjši del svoje dejavnosti in več delajo za druge partnerje na trgu storitev.
Z zunanjim izvajanjem se na kadrovskem področju v nekaterih organizacijah opazi (ang.
hollowing out effect) ali v prevodu izvotljenje organizacij. Na kadrovskem področju to
pomeni, da so poslovni procesi, ki se niso več izvajali v organizaciji odločilno vplivali na
izgubo nekaterih glavnih kadrovskih potencialov. Organizacija tako z svojim kadrovskim
potencialom ni več sposobna obvladovati ključnih nalog na področju informacijskih
storitev, kot so strategija razvoja informacijskih storitev, sodelovanje z zunanjum
izvajalcem in nadzor nad njim. Kadrovsko izvotljenje lahko resno ogrozi sposobnost
organizacije, da sama obvladuje proces zunanjega izvajanja informacijskih storitev.

2.14 ODNOS MED UPORABNIKI IN IZVAJALCI

Kadar želimo, da je sodelovanje med uporabniki in izvajalci zunanjega izvajanja dobro, in
da relacija med zaposlenini teče v želeni smeri, moramo poskrbeti za zadovoljstvo med
zaposlenimi. Poglejmo definicijo zadovoljstva. »Zadovoljstvo je stopnja človekovega
počutja, ki je posledica primerjave med zaznanim delovanjem proizvoda ali rezultatom in
osebnimi pričakovanji.« (Kotler, 1996, str. 40). To pomeni, da so zaposleni zadovoljni,
kadar s proizvodom ali storitvijo dosežejo določen rezultat in obenem uresničijo tudi svoja
osebna pričakovanja.
Analize raziskav uspešnih sodelovanj med zunanjimi izvajalci in uporabniki so pokazale,
bistvo, ki govori da oba pogodbenika vseskozi gojita tesne vezi in si medsebojno stalno
izmenjujeta poročila tako na operativni kot na najvišji vodstveni ravni in si medsebojno
čim bolj zaupata. Zunanje izvajanje je dokaj nov način povezave med pogodbenimi
partnerji, zaradi tega moramo med uporabniki in izvajalci vzpostaviti dobre medsebojne
odnose, ki slonijo na nepreračunljivih odnosih obeh partnerjev ter na dobri medsebojni
komunikaciji. Seveda morajo ti medsebojni odnosi temeljiti na želji po sodelovanju,
zaupanju in skupnem cilju. Tako je mogoče s skupnimi močmi, s sinergijo doseči cilj in
uresničiti željo po uspehu. Jasno je, da je kontroliranje rezultatov poslovanja zelo
pomembno za ohranjevanje odnosov med obema partnerjema. Vendar pa v primeru
odstopanja pride do izraza prav medsebojni odnos med podjetjema. Za razvijanje dobrih
poslovnih odnosov med poslovnimi partnerji je treba ustvariti primerno delovno okolje.
Elementi, na katere moramo paziti pri povezovanju partnerjev, so združljivost poslovnih
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subjektov, podobna poslovna filozofija in tehnike vodenja. Ti elementi nakazujejo
komplementarnost med obema podjetjema in kasnejšo možnost uspešnega poslovnega
sodelovanja. Čim večja je možnost združljivosti podjetniških aktivnosti, tem večja je
verjetnost za uspeh pri poslovnem sodelovanju. Bolj kot so storitve zunanjega izvajanja
zahtevne in specifične, večja je potreba po medsebojnem usklajevanju in sodelovanju, če
želimo doseči pozitiven rezultat. Predvsem kadar prihajata pogodbena partnerja z različnih
področij, je potreba po usklajevanju toliko večja. Med vsakima podjetjema, ki vstopita v
poslovni odnos, se pojavijo razlike tako v kulturi sodelujočih podjetij kot v pomanjkanju
zaupanja. To se najbolj pokaže v začetni fazi, ko podjetji šele začneta sodelovati in ko
naloge med njima še niso jasno definirane in razdeljene. Na tej točki je razumno
reševanje težav pomembno sredstvo za izboljšanje koordinacije v medsebojnih odnosih
sodelujočih podjetij.
Pri odnosih med uporabniki in zunanjimi izvajalci informacijske tehnologije ne smemo
zanemariti neformalne komunikacije. Neformalna komunikacija poteka spontano med
osebama, ki pripadata različnima podjetjema, a se istočasno ukvarjata z isto delovno
nalogo. Tako se lahko premaknejo meje obeh podjetij glede zunanjega izvajanja
informacijske tehnologije. Takšna oblika neformalnega prostovoljnega sodelovanja lahko
pospeši sodelovanje in skrajša čas uvedbe zunanjega izvajanja. Neformalna oblika
koordinacije je učinkovita tudi pri usklajevanju delovnih nalog. Uporaba podpornih
mehanizmov lahko dodatno poveča in pospeši komunikacijo preko mej obeh podjetij na
operativni ravni. »Najpomembnejša so podporna sredstva za povečanje neformalne
komunikacije in koordinacije.« (Huiskonen in Pirttilä, 2002, str. 181).
•
•
•
•

sodelovanje zaposlenih iz obeh podjetij na eni lokaciji,
skupno usposabljanje in druge skupne dejavnosti, povezane z delovno silo,
konsistentni sistemi nagrajevanja in merjenja uspešnosti,
povezani informacijski in komunikacijski sistemi.

Primer iz prakse za povečanje neformalne koordinacije so lahko razne strokovne
ekskurzije zaposlenih iz enega v drugo podjetje, seznanjanje z drugim podjetjem in
njegovim načinom dela (organizacijsko kulturo) ali pa pomoč z delavci enega ali drugega
podjetja v času visokih obremenitev katerega od obeh podjetij. Seveda bi bilo napačno
mišljenje, da lahko z neformalno obliko komunikacije in organizacije speljemo uvedbo
projekta zunanjega izvajanja v podjetje. Vsekakor potrebujemo tudi dobro vpeljan
formalen medorganizacijski tim, sestavljen iz strokovnjakov, ki dobro poznajo svoje
področje za izvedbo in koordinacijo zahtevnejših nalog, ki se pojavijo pri zunanjem
izvajanju informacijske tehnologije.
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3

PROCES ZUNANJEGA
STORITEV

IZVAJANJA

INFORMACIJSKIH

Proces zunanjega izvajanja informacijskih storitev je kompleksen proces, saj zahteva
veliko znanja pri izvedbi projekta. Podjetja morajo tako na uporabniški kot na izvajalčevi
strani zagotoviti zadostno število ljudi, ki izvedejo vse potrebne aktivnosti v smislu
zagotavljanja minimalnih potrebnih pogojev za začetek zunanjega izvajanja storitve.
Kadar storitev začne izvajati zunanji izvajalec, se od njega pričakuje, da bo storitev
izvedena vsaj enako kakovostno ali, bolje, kot je bila izvedena, ko jo je izvajalo podjetje
samo. Poznamo več faz prehoda projekta, v katerih sodelujejo vsi zaposleni, ki so
sposobni zajeti celotno strukturo problematike izvajanja posamezne storitve. Podjetja
morajo v fazi prehoda zagotoviti zadostno število strokovnega kadra za izvedbo projekta
znotraj določenih okvirov. Drugače se lahko dogodi, da storitev ne bo vpeljana
pravočasno ali pa ne bo na dogovorjeni ravni, kar lahko povzroči zastoje v poslovanju in
veliko gospodarsko škodo.
Proces zunanjega izvajanja informacijskih storitev je razdeljen na več različnih faz.
Posamezne faze v procesu pa se med avtorji razlikujejo. »Proces zunanjega izvajanja
dejavnosti je razdeljen na naslednje faze: načrtovanje, preučevanje strateških implikacij,
analiza stroškov in poslovnih rezultatov, izbiranje zunanjih izvajalcev pogajanja, dogovor o
pogojih poslovanja, prenos virov in management odnosov z zunanjimi izvajalci.« (Graver,
1999, str. 314).

3.1 NAČRTOVANJE IZBORA ZUNANJEGA IZVAJALCA

V zunanje izvajanje informacijskih storitev lahko podjetja predajo celotno strukturo
informatike ali pa samo posamezne informacijske storitve. Sama odločitev za zunanje
izvajanje informacijskih storitev je šele prvi korak do cilja. Zapleti se začnejo pri realizaciji
dogovora o zunanjem izvajanju in pri zagotavljanju potrebnih storitev. Zagotavljanje
potrebnih storitev tudi za zunanjega izvajalca ni lahko in ne brez tveganj. Težaven je že
sam izbor informacijskih storitev in postopek aktivnosti za zunanje izvajanje. Temu sledi
izbor zunanjega izvajalca, urejanje medsebojnega sodelovanja, pogajanja in odnosi med
organizacijo in izvajalcem. Vse to je zelo kompleksna in zahtevna naloga. Obstoječi model
informatike v podjetju ne moremo enostavno prenesti na zunanjega izvajalca. V podjetju
se morajo zavedati, da postopek upravljanja zunanjega izvajanja informacijskih storitev te
relacije popolnoma spremeni. Če pogledamo izkušnje iz Evropske unije, je standardizacija
najboljša praksa v zagotavljanju zunanjega izvajanja informacijskih storitev. Standard je
razvit v konzorciju petih organizacij: FAST iz Nemčije, TIEKE iz Finske, Sema Group iz
Francije in ID Research ter Exin iz Nizozemske. »Od leta 1999 je ta standard na voljo
vladnim in javnim ustanovam, znan pa je kot ISPL – Information Service Procurement
Library.« (Op de Coul, 2004, str. 14). Standard ISPL zagotavlja okvire aktivnosti in tehnik
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v aktivnostih pridobivanja zunanjega izvajalca, (glej slika 10.) kot tudi vodenju projekta
prehoda informacijskih storitev v zunanje izvajanje. Glavne tematike standarda so:
•
•
•
•
•

priprava strategije prehoda in zagotavljanja zunanjega izvajanja storitve,
izbor, analiza in dokumentiranje informacijskih sistemov in storitev, ki bi jih predali
v zunanje izvajanje,
izbor zunanjega izvajalca,
dokumentiranje ravni storitve,
dogovor o spremljanju ravni izvajanja storitve kot kontrola izvajanja storitve.

»Zaželeno je, da podjetje, ki se odloči za prehod na zunanje izvajanje informacijskih
storitev, le-tega izvede v naslednjih fazah.« (Groznik, 2001, str. 61).:
Iniciativa za zunanje izvajanje:
• določanje ciljev,
• planiranje zagotavljanja zunanjega izvajanja,
• priprava storitvenega kataloga,
• pregled storitev po katalogu storitev.
Izbor zunanjega izvajalca:
• priprava razpisa,
• analiza zunanjih izvajalcev
• izbor izvajalca,
• pogajanja,
• priprava pogodbe o izvajanju in ravni storitve.
Tranzicija in izvedba:
• prehod na zunanje izvajanje,
• izvajanje storitve,
• stalno spremljanje izvajanja storitve,
• spremljanje poslovnih zahtev
Slika 10: Potek izbora izvajalca za zunanje izvajanje storitev po ISPL standardu

Vir: Groznik (2001, str. 62).
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3.2 KRITERIJI ZA IZBIRO ZUNANJEGA IZVAJALCA
Kadar se podjetje z vizijo svoje, osnovne dejavnosti odloči, da bo podporne procese
preneslo v izvajanje zunanjemu podjetju, mora imeti pripravljeno strategijo, ki opredeljuje
obseg in način aktivnosti in cilje, ki jih želi s tem doseči. V tej strategiji je določen tudi
način in kriterij za izbor zunanjega izvajalca. Podjetje v prvi fazi iskanja zunanjega
izvajalca objavi razpis z vsemi kriteriji, ki jih mora zunanji izvajalec izpolnjevati. Določen
pa mora biti tudi način zagotavljanja, obseg in raven storitve, ki jo podjetje potrebuje.
Pomembno je tudi, da so v razpisu vsi podatki, ki bodo ponudnikom zunanjega izvajanja
zagotavljali dovolj informacij za analizo ter odločanje o svojih sposobnosti glede zahtev.
Zunanji izvajalec v prvi fazi pripravi celotno ponudbo, ki zajema podatke glede
komercialnih pogojev izvajanja storitev, tehničnega znanja in strokovnosti, opisa storitev,
ki jih že izvaja, ali pa načina izvajanja novih storitev. Hkrati ponudnik pripravi tudi načrt
zagotavljanja storitev v skladu z zahtevami podjetja. Podjetje v skladu s svojimi
zahtevami po končanem roku razpisa začne z izborom zunanjega izvajalca. V tem delu
izbora so zelo pomembne naslednje aktivnosti ( Perko, 2007, str. 24):
•
•
•
•
•
•
•

ocena organizacije ponudnika,
ocena ponudbe glede določitev iz razpisa,
priprava in izvedba ocenjevalnih sestankov in pogajanj z izvajalci,
primerjava ponudb in ocen ter nadaljnja pogajanja,
izbor najboljšega ponudnika,
informiranje ponudnikov,
priprava ocenjevalnih poročil.

Po izpeljanem izboru se morajo podjetja med seboj dogovoriti o natančnem načinu
izvajanja storitev. »Vse parametre izvajanja storitev morajo organizacije zapisati v
pogodbo o ravni storitve (SLA – Service Level Agreement).« (Op de Coul, 2004, str. 35).
Ko je pogodba podpisana, podjetji skupaj izvedeta projekt prehoda storitev zunanjega
izvajanja od naročnika na zunanjega izvajalca. Sam prehod mora biti izpeljan z
minimalnim vplivom na sam poslovni proces. V strategiji prehoda morata biti določena
način prehoda in časovni okvir. Zelo pomembno je, da je prehod storitev opravljen po
projektni metodologiji, ki omogoča vsestranski nadzor nad spremembami, nadzor nad
tveganji in zagotavlja maksimalno varnost za poslovanje. V prehod morajo biti vključeni
odgovorni za izvajanje poslovnega procesa, ki je podprt s specifično informacijsko
storitvijo kot tudi stari ter novi lastniki in izvajalci storitve. Ob prenosu izvajanja
informacijske tehnologije na zunanjega izvajalca je izredno pomembna priprava in
izobraževanje uporabnikov. Ob izvedbi prehoda storitve je zelo pomembno sprotno
spremljanje izvajanja storitve ter rezultatov storitve, ki jih nenehno primerjamo in
kontroliramo z določili, zapisanimi v SLA pogodbi.
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Zunanji izvajalec mora biti sposoben v najkrajšem času zagotoviti odpravo odstopanj od
pogodbe, v kolikor do njih pride, seveda pa je pomembno, da pri tem sodeluje tudi sam
uporabnik zunanjega izvajanja. Takšen odnos med izvajalcem in uporabnikom zunanjega
izvajanja mora trajati ves čas opravljanja storitve. Ker se v sodobnem-poslovnem svetu
tržni pogoji nenehno spreminjajo, morata biti obe podjetji pripravljeni na obvladovanje in
prilagajanje novim zahtevam, ki se neprestano in precej pogosto pojavljajo v poslovanju
med podjetjema. Pri zunanjem izvajanju storitev je zelo pomembno, da imata iz odnosa
obe organizaciji korist. To je eden od pogojev, da bo storitev kakovostna in skladna z
zahtevami, ki so bile zapisane v pogodbi.

3.3 POGODBENO RAZMERJE MED UPORABNIKOM IN IZVAJALCEM
»Pogodba o nivoju storitev informacijskega sistema je dogovor o nivoju, obsegu in vsebini
storitev informacijskega sistema med zunanjim izvajalcem in naročnikom«. (Petelin,
2004). Precej težav, do katerih prihaja v samem procesu zunanjega izvajanja, je
pogojenih s slabo pripravo na sam proces ter neustreznim definiranjem pogojev
sodelovanja. Pogodba med ponudnikom in uporabnikom zunanjega izvajanja mora biti
dobro napisana, tako da lahko na njeni podlagi rešujemo morebitne spore in
nesporazume. Pogodbo delimo na štiri področja (Graver,1999, str. 89 ).
Obseg storitev; prikaže vse storitve in aktivnosti, ki jih bo zunanji izvajalec opravljal za
podjetje. Osnova dogovora so zahteve, ki jih je podjetje za potencialne zunanje izvajalce
opredelilo že v ponudbi. Stranki se v pogodbi zraven natančne specifikacije nalog
dogovorita tudi za morebitne dodatne storitve, kot so: svetovanje podjetja v primeru
spremenjenih potreb podjetja, morebitno usposabljanje zaposlenih itd.
Standardi uspešnosti; to so standardi za izvedbo dejavnosti, ki je bila oddana v
zunanje izvajanje. Ti standardi morajo biti v pogodbi določeni zelo precizno, in to za vsako
aktivnost posebej. Lahko je določenih tudi več standardov izvajanja, zlasti takrat, kadar je
aktivnost direktno vezana na razloge za zunanje izvajanje. Ob stalnem nedoseganju
postavljenih standardov pa naročnik lahko pogodbo prekine. V pogodbah, ki se sklepajo
za daljše časovno obdobje, pa morajo biti poleg cen za izvajanje dejavnosti opredeljeni
tudi vsi mehanizmi, ki spremljajo in usklajujejo cene, ki so bile v pogodbi določene.
Določanje cen; model določanja cen v pogodbi morajo biti določen ne glede na čas
trajanja pogodbe. Opisano mora biti tudi, kako ta model deluje. Določene morajo biti
cene za začetne storitve in za daljše časovno obdobje, kjer se opredelijo tudi vsi
mehanizmi, ki spremljajo in usklajujejo cene določene v pogodbi. Cena ni odvisna od
trajanja pogodbe o sodelovanju med podjetjem in zunanjim izvajalcem.
Ostala določila in pogoji; del te pogodbe vsebuje osnovne pogoje poslovanja in pravne
pogoje, kot so lastništvo produkcijskih faktorjev, določbe glede vodenja in kontrole,
določbe glede prenosa virov, zaračunavanje, plačilne pogoje ter določbe glede prenehanja
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pogodbe. Težave in napake v informacijskem sistemu imajo različen vpliv na izvajanje
poslovnih procesov naročnika. (po Vodopivcu 2008 str. 29). Lahko jih razdelimo v štiri
pomembnejše skupine:
•
•
•
•

napake,
napake,
napake,
napake,

ki
ki
ki
ki

onemogočajo izvajanje poslovnih procesov,
ovirajo izvajanje poslovnih procesov in s tem vplivajo na uspešnost,
motijo izvajanje poslovnih procesov, a ne vplivajo na uspešnost,
ne vplivajo na poslovnih proces.

Na sliki (glej slika 11.) je prikazan primer procesa izdelave pogodbe o nivoju storitev
informacijskega sistema (2GC Limited, 2001).
Slika 11: Proces izdelave pogodbe o nivoju storitev informacijskega sistema

Vir: 2GC Limited (2001).

»Če pogledamo definicijo poslovnega partnerskega odnosa, ugotovimo, da ta obstaja,
kadar dve pogodbeni stranki sodelujeta in je poudarek na odnosu samem ter na
kooperativnem obnašanju, ki je osnova za zaupanje med partnerjema« (Hirschheim et al,.
2002, str. 278). Glede pogodb sta znana dva osnovna tipa. In sicer tip kupec prodajalec
ter partnerski tip. Nas seveda zanima drugi tip, torej partnerski tip. Odnos med
parterjema se definira s pogodbo. Pomen partnerskega odnosa je, da se ne sklicujemo
kar naprej na pogodbo, ampak damo prednost dolgoročnemu partnerskemu odnosu. Tako
sestavljena pogodba je smiselna, ker se skozi daljše časovno obdobje dogajajo
spremembe, ki jih ni mogoče do potankosti predvideti. »Zato je prav prilagodljivost k
spremembam vodilo pogodbe za daljše časovno obdobje.« (Klepper, 1995, str. 219–243).
Dolgoročna pogodba mora vsebovati člene o kvaliteti storitve, iz katere sledi zadovoljstvo
strank, člene o pričakovanih rezultatih, člene o principih sodelovanja, člene o načinih
reševanja sporov, člene o mehanizmih uvajanja sprememb in člene o načinih
komuniciranja. Kadar gradimo in definiramo odnos je dobro, da smo pozorni na zaupanje,
na to, kakšna je odvisnost med partnerji, oziroma na vpliv med partnerji ter na
razporeditev moči. Bolj ko je zunanje izvajanje storitve pomembno, bolj je kompleksna
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pogodba. Podobno velja tudi za vpeljavo sprememb. Več sprememb, ki jih hočemo dodati
in sprejeti, bolj je pogodba kompleksna. »Poudarjeno pa je, da pri tem ne smemo izgubiti
fleksibilnosti.« (Barthelemy in Quélin, 2002, str. 3–17). Kadar gre za zunanje izvajanje
celega oddelka informacijskih storitev, moramo definirati še, kako je z opremo, kako je s
človeškimi viri, ki so zajeti v pogodbi in za katere mora poskrbeti novo podjetje. Omenjajo
se štiri najpomembnejša vodila, ki prikazujejo uspeh v odnosu med podjetjem in
partnerjem (OI, 2005).
•
•
•
•
•

preko pogodbe naj bo ustvarjena skupna vizija obeh podjetij,
zagotoviti je potrebno učinkovito merjenje izvajanj tako, da motivira izvajalca,
postavljeni morajo biti jasni komunikacijski mehanizmi,
za celo podjetje mora biti razvit jasen načrt, kako nadaljevati z delom čimbolj
nemoteno v primeru naravnih nesreč,
izdelani morajo biti koraki, če hočemo partnerstvo zapustiti.

Naročnik lahko z natančno definiranimi zahtevanimi cilji in cenovno politiko nadzoruje
potek projekta. Kadar stvari v pogodbi niso natančno dogovorjene se jih po potrebi lahko
doda. Pomembno je tudi, da ima naročnik jasno predstavo o zmogljivostih in možnostih
sistema. Pogosto se lotijo zunanjega izvajanja informacijskih storitev naročniki, ki ne
vedo, kakšne so sploh njihove konkretne potrebe. V fazi gradnje in izvajanja projekta
dobivajo vedno nove ideje in jih dodajajo v pogodbo za isto ceno, kar je zelo nekorektno.
Naročnik in zunanji izvajalec naj se takoj na začetku projekta dogovorita za takšna pravila
igre, da bosta po uspešno končanem projektu obe strani zadovoljni. V pogodbi moramo
definirati tudi časovne roke, v katerih naj bi se opravile in zaključile delovne naloge, na
osnovi česar bo naročnik lahko izmeril ustreznost doseženih učinkov. Vse te zahteve se
določijo v pogodbi o izvajanju storitev. Tudi glede plačil je treba biti previden. Podjetju se
odsvetuje takojšne plačilo in se priporoča plačilo po obrokih glede na predviden terminski
plan, v okviru katerega mora zunanji izvajalec opraviti dogovorjeni del svojih obveznosti.
Kadar zunanji izvajalec ne izpolnjuje svojih obveznosti, si lahko podjetje, torej uporabnik,
pridrži pravico do neplačila. To velja tudi v primeru, kadar ni ustreznih končnih rezultatov
s strani zunanjega izvajalca. Pogodba mora natančno določati tudi, da je naročnik,
uporabnik, torej podjetje, lastnik vse intelektualne lastnine in vseh izdelkov, ki so nastali
pri sodelovanju z zunanjim izvajalcem. Zunanji izvajalec se mora obvezati, da ne bo
nadalje širil, posredoval ali uporabljal zaupnih informacij v svojo korist. V pogodbi moramo
definirati tudi določbo o pristojnosti sodišč oziroma arbitraž, mogoče posebne določbe,
odvisne od narave dejavnosti in klavzule o spremembah. Klavzula o spremembah v
pogodbi se nanaša na pisno potrditev matičnega podjetja pred kakršnimikoli
spremembami v zvezi s časovnim načrtom, spremembo cene, v spremembi zunanjega
izvajanja dejavnosti ali z drugimi neobičajnimi spremembami. »K pomembnim pravnim
vprašanjem o zunanjem izvajanju sodi še: natančen opis izvajanja dejavnosti, časovni
okvir in načina plačila, določitev finančnih spodbud ali nagrad, opredelitev lastništva ter
dogovor o ekskluzivnosti in trajnosti informacij o izvajanju dejavnosti. Pogodbo se mora
pred podpisom skrbno pregledati.« (Petelin 2004, str. 71). Kadar podjetje nima dovolj
usposobljenega pravnega kadra, mora za to najeti ustrezne pravne strokovnjake.
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3.4

FINANCIRANJE ZUNANJEGA IZVAJANJA INFORMACIJSKIH STORITEV

Naročnik mora za zunanje izvajanje informacijskih storitev
zagotavljati potrebna
investicijska in obratovalna sredstva. Podjetja večkrat ne znajo ovrednotiti stroškov, ki
so potrebna za zunanje izvajanje informacijskih storitev. Prihaja do zmote, ker odgovorni
za zunanje izvajanje ne znajo ločiti informacijskih storitev od ostalih podpornih
storitev. »Stroške je včasih zelo težko ali celo nemogoče ovrednotiti.« (Axelrod,
2004 str. 63). V proračunu za zunanje izvajanje se tako najdejo tudi stroški, ki ne sodijo v
proračun zunanjega izvajanja. To so stroški, kot je recimo potrošni material, stroški
električne energije, stroški vzdrževanja klimatskih naprav in drugo. Zelo težko je tudi
opredeliti parametre, kot so skupni stroški obratovanja (Total Cost of Ownership TCO) ter povračilo investicije (Return of investment - ROI). Ovrednotenje, koliko se
nam investicija v zunanje izvajanje povrne, je pri podjetju, ki mu izvajanje informacijskih
storitev ni osnovna dejavnost, izredno težko prikazati, saj je lahko
vključen v
dolgoročen razvoj poslovanja in nima kratkoročnih pokazateljev.
Podjetja tako vlaganja v informacijske storitve v veliki meri opredeljujejo kot strošek
in dodano vrednost teh storitev k izboljšanju poslovanja in zmanjševanju operativnih
stroškov poslovanja. Poudariti je potrebno, da morajo podjetja stroške zunanjega izvajana
prenesti na uporabnike znotraj organizacije in na lokalne poslovne subjekte. Dokler v
podjetju ne znajo ovrednotiti stroškov za izvajanje informacijskih storitev, ne bodo
mogla opredeliti niti proračuna niti ovrednotiti samih storitev. Tako se podjetje ne more
opredeliti ali pa se napačno opredeli glede izvajanja informacijskih storitev. Morebitna
razhajanja nastajajo tudi v samem procesu izbora in pogajanjih z zunanjim izvajalcem,
saj podjetje v delu pogajanj nima pravih argumentov.
Težave zunanjega izvajalca pa lahko nastopijo tudi v fazah planiranja opredelitve
finančne konstrukcije, v fazi obračunavanja in fazi zaračunavanja. Kadar izvajalec ne zna
finančno opredeliti tako razvoja kot tudi izvajanja storitev, lahko utrpi poslovno škodo,
ki pa vpliva na sam odnos med uporabnikom in izvajalcem ter na koncu tudi na
kakovost storitve. Pred odločitvijo podjetja za zunanje izvajanje storitev, mora podjetje
doseči določen nivo, ki omogoča dve osnovni aktivnosti, in sicer pravilno planiranje
proračuna in računovodstvo, ali, preprosto povedano, kontrolo nad stroški. Želja po
ohranitvi stroškov na čim nižjem nivoju in hkrati optimiziranje postopkov ter tako
povečanje prihodkov do najvišje mere je glavni razlog, da se podjetje odloči za zunanje
izvajanje informacijske tehnologije. Zraven tega prinaša tudi večjo možnost usmerjanja
podjetja na njegovo osnovno, temeljno, torej glavno, dejavnost, hkrati pa podjetju nudi
dostop do naprednih rešitev in znanj ter prinaša še veliko drugih prednosti, včasih tudi
slabosti.
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4 POTEK
ZUNANJEGA
STORITEV

IZVAJANJA

INFORMACIJSKIH

Kako mora biti sestavljena pogodba o zunanjem izvajanju, nam je znano, vendar to ni
dovolj. Bolj pomembna je izvedba prehoda samega. Zunanjega izvajalca in predvsem
uporabnike je potrebno dobro pripraviti na ta potek, ki zahteva kar nekaj volje, energije in
sredstev. Podjetja se pri izvedbi prehoda pogosto odločijo, da odprejo projekt. Odprtje
projekta je primerna oblika pristopa k uvedbi, saj z metodami vodenja projektov lahko
nadzorujemo ljudi, čas trajanja, kvaliteto izvedbe, delovna sredstva ter potek projekta. Za
cilj pri projektu si lahko postavimo, da je projekt končan z predvidenimi sredstvi v
določenem časovnem roku in z predvideno kakovostjo. Potek zunanjega izvajanja
informacijskih storitev se podrobneje deli na sedem faz. V povzeti obliki pa se deli na štiri
glavne faze (Kancheva, 2002. str. 6):
•
•
•
•

identifikacija problema,
planiranje in izbiranje ponudnika,
implementacija,
post – implementacija in nadzor.
Slika 12: Življenjski cikel zunanjega izvajanja informatike

Vir: Kancheva (2002,str. 6).

Na sliki 12. vidimo življenjski cikel zunanjega izvajanja informacijskih storitev , ki se deli
na več faz. V začetni fazi se zbirajo ideje, ki jih ovrednotimo, izbere se tudi projektni
vodja. Sledi faza planiranja projekta, kjer se definira plan, zagotovijo se človeški viri, ki
izvajajo projekt, določijo se dokumenti, ki celoten projekt spremljajo. Definira se, katere
aktivnosti morajo biti izvedene, hkrati pa se tudi določijo podskupine izvajalcev in tem
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podskupinam se dodelijo aktivnosti, katere bodo izvajali. Faza implementacije ali izvedbe
vsebuje izvajanje aktivnosti, dokumentiranje rezultatov in kontroliranje kvalitete
opravljenega dela. Zbirajo se informacije o samem poteku zunanjega izvajanja, predvsem
pa zaradi tega, da se obdrži kontrola nad projektom. Namen faze ovrednotenja je v
primerjavi plana z zbranimi informacijami po končanih opravilih. S to fazo si lahko
razlagamo tudi pričakovana in nepričakovana odstopanja od plana. Sledi faza sprememb,
ki je namenjena razvoju predlogov za odpravo ugotovljenih odstopanj. Kadar predlagamo
spremembe, moramo s tem seznaniti projektne izvajalce in nadzorno telo projekta, ki
mora predlagane spremembe potrditi. Ob zaključku projekta se zberejo še predlogi za
predvidene projekte ter informacije, kaj bi lahko storili bolje. Spoznanja, pridobljena nova
znanja in izkušnje se tudi zabeležijo v končno poročilo.
Za uspešno izpeljan projekt je odgovorno vodstvo podjetja, ki ima izkušnje na projektih,
in takoj za tem izkušeno tehnično osebje. »Temu sledi optimalna kontrola kakovosti.
Optimalna zato, ker se mora vodja projekta zavedati, da ni potrebno zelo podrobno
kontrolirati vseh postopkov, ampak samo tiste, ki so res pomembni.« (Chadwick, 2000,
str. 22). Kontrola ostalih postopkov se prepušča zaposlenim. Nadzor nad uvajanjem
informacijskih storitev je zelo pomemben, saj so spremembe stalnica. Tako je smiselno
projekt čim hitreje zaključiti, kar obenem pomeni tudi nižje stroške. Metodologij za
spremljanje in nadzor projektov je precej. Naj omenimo le PRINCE metodologijo (Project
IN Controlled Environments). »Pri tej metodologiji je poudarek na vodenju in ne na
tehničnem delu.« (Chadwick, 2000, str. 65). V njej je vključen tudi kontroling in nadzor
nad spremembami. Metodologij je zelo fleksibilna, saj za vsako svojo komponento v
procesih predlaga določeno metodo ali tehniko izvajanja. Projektni vodja si lahko sam
izbere najprimernejšo metodo za izvajanje projekta.

4.1 DOLOČITEV OBSEGA ZUNANJEGA IZVAJANJA

Kadar želimo izvesti uspešen prehod na zunanje izvajanje informacijskih storitev moramo
zelo jasno opredeliti obseg projekta. Obseg zunanjega izvajanja je lahko različno širok
odvisen predvsem od zahtev in potreb naročnika. Naročnik se lahko odloči za različne
možnosti storitev, ki so določene s pogodbo o zunanjem izvajanju. Za uspešno izveden
prehod zunanjega izvajanje informacijskih storitev je potrebna jasna opredelitev projekta.
Ko določamo obseg projekta zunanjega izvajanja, je nedvomno pomembno pravilno
razumevanje meje območja delovanja. Obseg zunanjega izvajanja podjetje odloči na
osnovi strategije razvoja informacijskih storitev. Določi katere procese in do kakšne mere
bo izvajalo samo in kaj bo prepustilo zunanjemu izvajalcu.
Obe pogodbeni strani si morata biti popolnoma na jasnem, kaj pričakujeta druga od
druge. Napačno razumevanje lahko v nekaterih primerih pomeni podvajanje nadzora nad
posameznim opravilom ali podvajanje izvajanja opravila, kar prav gotovo ni poslovno. Vse
skupaj je lahko še slabše, kadar nekega področja ne pokriva nihče. Zaradi tega je
bistveno, da so v tem primeru točno navedeni postopki, ki se bodo s to pogodbo izvajali,
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ter so določeni ljudje, ki so zanje odgovorni. Napake znotraj tega območja je sicer možno
naknadno odpraviti, vendar prej, kot jih odkrijemo, manj je stroškov z odpravljanjem
njihovih posledic.
Še bol pomembno je določiti obseg zunanjega izvajanja kadar imamo več izvajalcev.
Takrat pride natančna določitev mej izvajalcev v projektu še prav posebej do izraza. Zelo
občutljiv je tudi primer za zaposlene, ko se zunanje izvaja celoten oddelek informacijskih
storitev. Takrat zaposleni že zaradi samega postopka poskušajo izigrati osnovno podjetje,
ker se počutijo prevarani in izdani. V takšnih primerih mora pogodba o zunanjem izvajanju
natančno opredeliti postopke, ki se bodo izvajali, in odgovorno osebo. Glede tega lahko
pričakujemo, da bomo imeli najmanj težav v primerih, ko zunanje izvajanje informacijskih
storitev izvaja samo eno podjetje, ali pa, da se informatika izvaja znotraj podjetja, torej jo
izvaja podjetje samo v okviru službe za informatiko. Ne glede, za katero od obeh oblik
zunanjega izvajanja gre, mora biti motivacija zaposlenih na zelo visoki ravni. Tudi če se
pojavijo težave, in kadar se pojavijo, jih zaposleni poizkušajo čim hitreje odpraviti, saj se
zelo dobro zavedajo svoje strateške odgovornosti za oba partnerja v pogodbenem
odnosu. Bolj ko so stvari definirane, načrtovane in predvidene, manj je težav, ki niso
predvidene in jih je treba odpravljati naknadno. V takšnih primerih je tudi vzdušje
zaposlenih in sodelujočih v projektih na višji ravni in je tudi težave, kadar do njih pride,
laže reševati.
Za slabe odločitve o zunanjem izvajanju informacijskih storitev in o obsegu storitev
odločitve sprejema in zanje odgovarja vodstva podjetja. V primeru slabe presoje se lahko
pričakovane prednosti zunanjega izvajanja storitev spremenijo v pomanjkljivosti. S tem
se lahko ogrozi tudi obstoj podjetja.

4.2 NAČRTOVANJE UVEDBE ZUNANJEGA IZVAJANJA

Načrtovanje uvedbe projekta se običajno ne posveča dovolj pozornosti. V podjetjih se ne
zavedajo dovolj, da je projekt v fazi planiranja še relativno poceni. Najcenejši je projekt v
času priprave, ko ga je še možno preklicati in pri tem nastanejo minimalnimi stroški.
Kasneje ko ga prekinemo, višji bodo stroški. Želimo opozoriti še na eno dejstvo. Projekt je
pomembno preklicati takoj, ko ugotovimo, da ne bo dosegel zastavljenih ciljev. Preprosto
povedano, dlje kot projekt traja, več sredstev se zanj porablja. Zelo podobno je z
odkrivanjem napak. »Razmerje med odkrivanjem napak pri projektih v začetni fazi in
odpravo napak v končni fazi je lahko tudi 160, kar pomeni, da je lahko strošek za
odpravljanje napake, ki smo jo ugotovili na koncu projekta, 160-krat večji, kot če isto
napako odkrijemo v začetni fazi«. (Kregar, 2005, str. 65). Planiranje projekta poteka po
naslednjih korakih:
•
•

določitev predvidenih opravil in njihovo strukturiranje,
ocenitev potrebnih virov tako človeških kot stroškovnih,
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•

določitev odvisnosti, ki nastopajo med opravili, kaj mora biti končano prej in kaj
kasneje, ter časovna razporeditev virov.

Kadar predvidevamo čas trajanja projekta okrog šest mesecev in v tem času ne
predvidevamo bistvenih sprememb, ki bi vplivale na projekt zunanjega izvajanja, pri tem
lahko uporabimo slapovni model (Waterfall Model), ki se uporablja predvsem pri
planiranju programskih rešitev. Ta model uporabnika vodi od študije primernosti preko
določitve območja, analize obstoječih funkcij, oblikovanja projekta do odločitve za ali
proti, faze testiranja in na koncu do izvedbe. »Kadar se odločamo za projekt uvedbe in
vodenja, predvsem kadar gre za projekt informacijske tehnologije, je pametno, da
upoštevamo priporočila in nasvete, ki jih najdemo v literaturi vodenja projektov.« (Gates,
2008). Poglejmo samo tiste, ki veljajo za večino projektov:
•
•
•
•
•
•

pomembna je izbira projekta, cilji projekta morajo biti postavljeni realno,
udeleženci v projektu se morajo zavedati pomembnosti projekta,
vsi udeleženci morajo imeti ves čas pred seboj, kaj so cilji projekta,
udeleženci morajo biti dobro informirani in morajo imeti dovolj pooblastil za delo,
motivacija udeležencev mora biti stimulativna,
udeleženci se morajo dobro povezovati z ljudmi, ki so s projektom povezani, kljub
temu da niso člani projektne ekipe.

Dobro in natančno načrtovanje nam prihrani kup nepotrebnih težav, ki jih lahko že v fazi
načrtovanja predvidevamo in se jim tako izognemo.

4.3

OCENA, SPREMLJANJE IN UPRAVLJANJE ZUNANJEGA IZVAJANJA

Ko je uvedba zunanjega izvajanja v podjetje v zaključni fazi se poda ocena projekta
njegovo spremljanje in upravljanje. Zmotno je mišljenje, da je z uvedbo zunanjega
izvajanja v podjetje projekt končen. V praksi se pogosto uporablja metoda PDCA (Plan,
Do, Check, Act).« Metoda je sestavljena iz štirih korakov: planiraj, stori, preveri in
ukrepaj.« (Ishikawa, 1987, str. 59). Velikokrat se zgodi da sta prva dva koraka speljana
na visokem nivoju zadnja dva koraka pa izostaneta. Naloga vodstva podjetja je, da izpelje
vse štiri korake. Kadar podjetje ne izvede tretjega in četrtega koraka izgubi možnosti za
izboljšanje samega procesa, ki sledi v zadnji fazi. Ena od možnosti rešitve te težave je
določitev skrbnika procesa zunanjega izvajanja tako na naročnikovi kot na izvajalčevi
strani. Skrbnika procesa sproti rešujeta težave in zaplete, ki nastanejo pri projektu.
Seveda moramo že v fazi sklepanja pogodbe definirati v katerem primeru je zunanje
izvajanje informacijskih storitev zadovoljivo in kdaj ne. Največja težava se pojavi takrat,
kadar ponudnik zunanjega izvajanja, torej izvajalec, ne izpolnjuje svojih obveznosti. V
izogib tem težavam moramo v pogodbo vključiti dodatne varovalke za tak primer.« Gre za
klavzulo, ki govorijo o predčasni prekinitvi pogodbenih obveznosti v primeru
neizpolnjevanja in o vključitvi tretje nevtralne stranke za oceno realizacije predpisanih
obveznosti.« (Kancheva, 2002, str. 10). Skrbnik procesa sproti ocenjuje delo zunanjega
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izvajalca in tudi sproti nadzira stroške, pri čemer se lahko uporabijo tudi kvantitativne
metode.
Večkrat je zaradi slabe izvedbe in neupoštevanja terminskih planov ali previsokih stroškov
takšno pogodbo smiselno prekiniti. Zato je neobhodno, da obstoječa pogodba vsebuje
tudi pogoje, pod katerimi se pogodba lahko prekine. Seveda se pogodba ne sme prekiniti
brez predhodnega obojestranskega prizadevanja za rešitev težave »Podjetja morajo
doseči z izvajanjem nadzora in metodami vzpodbude znižanje višine skupnih transakcijskih
stroškov pod višino stroškov, ki bi jih imeli, če bi izdelek ali storitev izvajali sami.« ( Quinn
in Himler, 1994, str. 50).
»Zaupanje med partnerjema je temeljni pogoj za njun boljši pretok informacij, kar spet
pripomore k uspešnosti sodelovanja.« (Ogorelc, 2002, str. 454–466). Tudi pri kasnejšem
upravljanju poslovnega razmerja (engagement management) moramo nujno zagotoviti
uspešno sodelovanje med naročnikom in zunanjim izvajalcem. Pri upravljanju poslovnih
razmerij se prepletajo razne dejavnosti v podjetju. Od prodaje, marketinga, do vodenja
projektov ter gradnja in vzdrževanje poslovnih odnosov. Takšna aktivnost vključuje
vsakega zaposlenega, vsak projekt, v vseh pogledih. Za uspešno opravljanje poslovnih
razmerij je najpomembnejša sposobnost delo z ljudmi, komunikacija ter prodaja in
vodenje projektov. Upravljanje zunanjega izvajanja je zadnja faza v krogu življenjskega
cikla zunanjega izvajanja. V tej fazi je zunanje izvajanje že vpeljano, gre samo še za
upravljanje zunanjega izvajanja in vzdrževanje poslovnega odnosa. Poslovni odnosi se
gradijo med ljudmi, ne med podjetji. Ljudje vedno kupujejo od ljudi, ki so jim všeč in jim
vzbujajo občutek zaupanja. To še posebej velja za zunanja izvajanja, kot so projekti
izvedbe in svetovanj informacijske tehnologije. Ugotovimo, da se posel sklene vedno v
zaporedju nekih poslovnih odnosov med določenimi osebami. Mehanizem s katerim
ugotavljamo, kaj je določeni osebi pomembno se imenuje zemljevid vrednot.
Upravljanje poslovnih razmerij je proces z določenimi značilnostmi in dejavnostmi, ki jih je
možno določiti so predvidljive in ponovljive. Če želimo graditi poslovno razmerje,
potrebujemo čas. Zagotovitev uspeha je neposredno odvisna od pogostosti in kvalitete
izvajanja dejavnosti. Proces kot tak se ponavlja, zaradi tega se bodo dejavnosti
ponavljale, dokler bo potreba , volja in interes za njihovo izvajanje. Vsako poslovno
razmerje je sestavljeno iz več različnih faz, ki si sledijo druga drugi. Kadar se neko
poslovno razmerje začne s prodajo rešitve ali storitve, se nadaljuje z vodenjem projekta,
nakar sledi uvedba projekta in na koncu zaključek projekta s poprojektnimi aktivnostmi.
Tako ostanemo v stiku z zunanjim izvajalcem in na ta način odnos še utrjujemo. Navadno
dobro izpeljanemu projektu sledi nov projekt, in tako naprej. Kadar zunanji izvajalec ne
opravlja več svojih obljub in obveznosti v skladu s pogodbo in pričakovanji uporabnika, se
poslovno razmerje konča. Izvesti samo en cikel poslovnega razmerja in potem končati, bi
bilo slabo in neposlovno. Možnost nadaljnjega sodelovanja je veliko večja pri stranki, ki že
ima zaupanje v izvajalca, kakor pri novih strankah. Kadar zunanji izvajalec izvaja za
stranko le del informacijske tehnologije, ima v primeru dobrega izvajana, pogodbe
možnost področje delovanja še razširiti.
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5 RAZSKAVA O ZUNANJEM IZVAJANJU INFORMACIJSKIH
STORITEV
Do sedaj smo obdelali teoretični del zunanjega izvajanja informacijskih storitev in povzeli
ugotovitve drugih avtorjev. Empirična raziskava pa je zasnovana okrog treh izhodiščnih
hipotez. Predpostavljene hipoteze se nanašajo na trenutni trend razvoja informacijske
tehnologije v Sloveniji. Raziskava je podala ali vsaj nakazala odgovore na določena
vprašanja v tej zanimivi in dinamični veji gospodarstva. Morda je le velikost vzorca lahko
vzrok, da je na te rezultate potrebno gledati z določeno mero kritične distance.

5.1 ORGANIZACIJA IN IZVEDBA RAZISKAVE

Izvedba raziskave je potekala v času od decembra 2009 do januarja 2010. Potek izvedbe
je bil naslednji: po elektronski pošti smo najprej poslali sporočilo direktorjem ali vodjem
informatike, ki v določenem podjetju skrbijo za informacijsko tehnologijo. V sporočilu smo
na kratko opisali namen in cilje raziskave. Pojasnili smo tudi, da bodo pridobljeni podatki
služili zgolj za raziskavo in posamično ne bodo objavljeni. Zagotovili smo tudi tajnost in
anonimnost podatkov. Dodali smo tudi svoj elektronski naslov in telefon, v primeru, ko bi
pri izpolnjevanju ankete prišlo do kakšne nejasnosti. Zaposlene smo prosili za
sodelovanje, in sicer za izpolnitev vprašalnika, ki se je nahajal na spletni strani podjetja,
kjer sem zaposlen. V sporočilu je bila tudi posebej navedena in označena bližnjica do
spletnega obrazca (LANCOM,2009).
Prednost izvedbe takšne ankete je, da se odgovori sproti beležijo na spletni strani in jih ni
potrebno posebej vnašati. Ker smo anketiranim podjetjem zagotovili tajnost podatkov,
smo shranjevali samo IP naslove (addresse) kot dokaz o avtentičnosti izvedbe raziskave in
verodostojnosti pridobljenih podatkov. Na sliki 13. vidimo prikaz poteka spletne ankete o
zunanjem izvajanju informacijskih storitev. Celotna raziskava je arhivirana v Excelovi
pregledni tabeli in tudi v tiskani obliki.
Raziskava je bila poslana na 127 različnih naslovov v podjetjih. Od tega je bilo vrnjenih 29
odgovorov, torej je stopnja anketiranja 37-odstotna, kar ocenjujemo kot solidno glede na
to, da se pri nas vsakodnevno izvaja večje število raziskav. Vendar je vzorec kljub vsemu
majhen in je treba na rezultate gledati z rezervo. V raziskavo so bila vključena podjetja z
različnim številom zaposlenih in tudi iz različnih branž. Tako smo dobili nekakšen splošen
pogled glede zunanjega izvajanja informacijske tehnologije v Sloveniji.

59

Slika 13: Spletna anketa zunanje izvajanje informacijskih storitev

Vir: LANCOM (2009)

5.1.1

PREDSTAVITEV ANKETNEGA VPRAŠALNIKA

Pri oblikovanju vprašalnika smo se skušali opreti na že uveljavljene in preizkušene
formularje iz prejšnjih raziskav. Vprašalnik je bil izdelan na osnovi predpostavljenih
hipotez in ni bil direktno povzet po nobenem od že objavljenih avtorjev. Zgledovali smo
se po vprašalniku inštituta za poslovno informatiko, ekonomske fakultete v Ljubljani 2006,
ter po avtorjih Vodopivec, 2008, in Uršič, 2002. Ker vsebina naše raziskave ni bila v celoti
podobna raziskavam drugih avtorjev smo lahko povzeli samo določene dele raziskave. V
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nadaljevanju so nekateri od rezultatov lastne raziskave primerjani z zgoraj navedenimi
avtorji in izsledki s tega področja.
Anketni vprašalnik (glej prilogo 1. str. 104) je sestavljen iz štirih delov. Prvi del je splošen,
kjer se pojavljajo splošna vprašanja o: številu zaposlenih, panogi, stanju informacijskih
storitev v podjetju in drugo. V ostalih treh sklopih pa se preverjajo informacije s
specifičnih področij. Vsak sklop je zastavljen tako, da poizkuša odgovoriti na zastavljene
hipoteze. Anketna vprašanja si sledijo po določenem logično razporejenem vrstnem redu
predvsem zaradi lažjega sledenja in razumevanja postavljenih vprašanj. Pred vsakim
sklopom vprašanj so navedeni tudi možni odgovori. Bodisi da so možni odgovori zgolj
pritrdilni ali nikalni, ali pa, da se lahko možni odgovori nanašajo na petstopenjsko
Likretovo lestvico, kjer pet pomeni pomembno ena, pa pomeni nepomembno.
Drugi del anketnega vprašalnika je že namenjen preizkusu prve postavljene hipoteze. Ta
teza se nanaša na strategijo razvoja informacijske tehnologije v podjetju. Podjetja, ki
imajo vpeljano strategijo razvoja in ki odgovorijo na vprašanje, ali imajo strateški načrt
razvoja informacijskih storitev, nadaljujejo z izpolnjevanjem ankete, ostali anketiranci pa
na tej točki končajo. Pri strategiji razvoja informacijske tehnologije se zastavljajo še
naslednja vprašanja, kot so: potreben čas za izdelavo strateškega načrta, odgovornost za
razvoj strategije v podjetju, kdo odobri strategijo in kakšna je stopnja sodelovanja pri
strategiji razvoja glede na hierarhijo v podjetju.
Tretji del anketnega vprašalnika se naša na zunanje izvajanje informacijskih storitev in
konkurenčnost podjetja. Podjetja sprašujemo o izkušnjah zunanjega izvajanja in
konkurenčni prednosti, o vrsti zunanjega izvajanja, o odzivu zaposlenih na zunanje
izvajanje in na koncu se lotimo še razlogov, zakaj podjetja najpogosteje zavrnejo oziroma
se ne odločijo za zunanje izvajanje. Navedeni razlogi so od kadrovskih, prostorskih, do
težav z zunanji izvajalcem, izgubo ključnih možnosti izgubo znanja in drugo. V raziskavo
so vključena tudi tista podjetja, ki se še niso srečala z zunanjim izvajanjem informatike.
Četrti zadnji sklop vprašanj je namenjen preizkusu tretje predpostavljene hipoteze v
magistrski nalogi in se nanaša na finančni vpliv zunanjega izvajanja. Najprej se vprašanje
nanaša na delež prihodka namenjenega za informatiko, nadaljuje se z vprašanjem o
finančnem toku zunanjega izvajana o vplivih na stroške podjetja in drugo. Na koncu še
preverjamo rezultat poslovnega izida podjetja s povprečjem panoge.
Zavedati se moramo, da so dobljeni rezultati zgolj subjektivno mnenje posameznih
izpolnjevalcev ankete in moramo nanje gledati z določeno mero kritične distance. Tudi
število anketiranih podjetij bi lahko bilo večje. Rezultat raziskave se nanaša na podjetja, ki
so bila zajeta v vzorcu in jih težko posplošujemo za vsa slovenska podjetja. Zaradi
različnih branž anketiranih podjetij, ki so zajeta, bo raziskava kljub temu imela določeno
težo in bo dosegla svoj namen.
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5.2 PREDSTAVITEV RAZISKAVE
Najprej poglejmo splošni del raziskave. Splošni del raziskave se nanaša na velikost
podjetja na panogo, v kateri deluje na pogostost zunanjega izvajanja informacijskih
storitev v podjetju, na podporo vodstva informacijskim storitvam in tehnologiji, na položaj
informatike v podjetju in drugo. Poglejmo najprej, kako je v Sloveniji definirana velikost
podjetja. Velikost podjetij je navedena v klasifikaciji podjetij, ki jo navaja Zakon o
gospodarskih družbah (ZGD, 2006), in sicer:
•
•
•
•

mikro podjetje:
majhno podjetje:
srednje podjetje:
veliko podjetje:

0 – 9 zaposlenih
10 – 49 zaposlenih
50 – 249 zaposlenih
250 in več zaposlenih

Tudi v tabeli številka 2. vidimo, kako so razdeljena podjetja po velikosti glede na število
zaposlenih. Prav tako iz tabele lahko vidimo število podjetij v Sloveniji po velikosti in
število vseh podjetij za leto 2008.
Tabela 2: Podjetja po velikosti glede na število zaposlenih, letno

Vir: Statistični urad Republike Slovenije (2008).

Poglejmo najprej reprezentativnost vzorca naše raziskave. Na podlagi podatkov v tabeli 3.
ne moremo govoriti o reprezentativnem vzorcu. Vzorec anketiranih podjetij je premajhen.
Tabela 3: Reprezentativnost vzorca raziskave

Podjetja
Podjetja v SLO
v SLO
velikost
populacija
malo
5601 78.5%
srednje 1255 17.6%
veliko
283
4.0%
Skupaj
7139 100.0%
Vir: lasten

62

Sodelujoči v
raziskavi
vzorec
5
17.3%
9
31.0%
15
51.7%
29
100.0%

Lahko pa izbrani vzorec utemeljimo tudi drugače. V vsej populaciji v Sloveniji je največ
mikro in majhnih podjetij vendar v raziskavo niso bila zajeta mikro podjetja, ki po
splošnem mnenju v večini ne uporabljajo zunanjega izvajanja informacijske tehnologije in
nimajo službe za informatiko za to ne vplivajo posebej na verodostojnost raziskave. Velika
in srednja podjetja, so tista, kjer lahko poiščemo vodje informatike oziroma kompetentne
sogovornike in pridobimo mnenja, na podlagi katerih lahko pridemo do kakovostnih
zaključkov raziskave.
Če pogledamo podjetja po številu zaposlenih, ugotovimo, da je v anketi zajetih več kot
polovica velikih podjetij natančno 52 odstotkov. Po klasifikaciji, ki jo navaja Zakon o
gospodarskih družbah, se za veliko podjetje šteje podjetje z več kot dvestopetdeset
zaposlenimi. Srednjih podjetij, torej tistih med 50 in 249 zaposlenimi, je v raziskavi 33
odstotkov in majhnih podjetij, tistih med 10 in 49 zaposlenimi, pa je 15 odstotkov. Vidimo,
da v raziskavi prevladujejo večja podjetja kar je za reprezentativnost vzorca dobro.
Skupen odstotek velikih in srednjih podjetij je torej 85 odstotkov, kar je zelo visoko in
lahko doda težo rezultatom raziskave. Na sliki 14. lahko nazorno vidimo, kakšen je delež
števila zaposlenih v podjetjih, ki so bila udeležena v raziskavi.

Slika 14: Podjetja po številu zaposlenih
PODJET JA P O Š T EV IL U Z A POS L ENIH

15%

52%

33%

Majhno podjetje

Sr ednje podjetje

V eliko podjetje

Vir: lasten

Zastopanost podjetij po dejavnosti v raziskavi je zelo pisana (glej slika15). Prednjačijo
podjetja iz predelovalne dejavnosti in sicer s 35 odstotki nato sledijo podjetja z gradbene
dejavnostjo v 18 odstotkih. Sledijo podjetja, ki se ukvarjajo z nepremičninami, najemom
in poslovnimi storitvami, trgovino, gostinstvom, gradbeništvom, oskrbo z električno
energijo, plinom in vodo, prometom, skladiščenjem in zvezami, finančnim posredništvom
in drugim.
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Slika 15: Podjetja po dejavnostih
P O D JET JA P O D EJA V N O S T IH

14 %

35%
10%

3%

3%

7%
3%

7%
18 %

D prede lov alne deja v nos ti

E os krba z ele k. energijo, plinom, v odo

F g rad beniš tv o

G trgov ina

H g os tins tv o

I promet, s kladiš č enje in z v e z e

J f inanč no p os redniš tv o

K n epremič nin e, najem, p os l. s toritv e

L os talo

Vir: lasten

Slika 16 predstavlja, kakšna je podpora vodstva razvoju informacijske tehnologije.
Ugotavljam, da je podpora slaba. Namreč kar 71 odstotkov anketirancev meni, da je
podpora vodstva zadovoljiva, 4 odstotki, da je slaba, in samo 25 odstotkov, da je podpora
dobra. V odgovoru, kjer je samo četrtina anketirancev zadovoljna s podporo vodstva lahko
z gotovostjo trdimo, da je podpora prenizka. Vzroke za nizko podporo vodstva
informacijski tehnologiji lahko iščemo med slabim poznavanjem informacijske tehnologije
v vodstvu podjetja, varčevanju pri vlaganju v informacijsko tehnologijo, slabi predstavitvi
pomena informacijske tehnologije vodstvu podjetja in drugo.
Slika16: Kakšna je podpora vodstva razvoju informacijskih storitev
P ODP O RA V O DS TV A RAZV O J U INFORM ACIJ S KIH S TO RITEV

4%
25%

71%

neraz umev anje

z adov oljiv o

Vir: lasten
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dobro

Tabela 4: Ali informacijske storitve v podjetju zagotavlja da:

PODROČJE

N

Nudi potrebne inf. vsem zaposlenim, ki jih potrebujejo

Povprečna Standardni
vrednost
odklon
27
4,04
0,854

Varnost podatkov se izboljšuje in nadzoruje

28

4,07

0,716

So informacije o kupcih in dobaviteljih dostopne

28

3,68

0,863

Podjetje pri uporabi IS vodi pred konkurenco

27

3,30

0,724

Se z razvojem IS nudi tudi razvoj in znanje človeških virov

27

3,15

0,864

Obstaja jasen postopek za identifikacijo ključnih procesov

28

3,25

0,701

Je znan lastnik vsakega od procesov

28

3,54

0,793

Je izdelana informacijska podpora za vsakega od procesov

28

3,43

0,742

Vir: lasten

Na vprašanje, ali informacijska tehnologija v podjetju zagotavlja, da (tabela številka 4.)
vidimo, da je največjo povprečno vrednost dosegel odgovor: varnost podatkov se
izboljšuje in nadzoruje. Povprečna vrednost tega odgovora je bila 4,07 pri enem najnižjih
standardnih odklonov v tej tabeli 0,716. Na drugo mesto se je uvrstil odgovor s povprečno
vrednostjo 4,04 ter standardnim odklonom 0,854, ki govori o tem, da informacijske
storitve nudijo vse potrebne informacije vsem zaposlenim, ki jih potrebujejo. Najslabše s
povprečno vrednostjo 3,15 ter standardnim odklonom 0,864 pa je ocenjen odgovor, da se
z razvojem informacijske tehnologije nudi tudi razvoj in znanje človeških virov. Sami
odgovori po svoje niso posebej presenetljivi.
Da informacijske storitve nudijo dobro varnost podatkov, je ključnega pomena. Tukaj je
mišljeno varovanje podatkov tako pred izgubo kot pred zlorabo. Podatki so namreč eden
glavnih elementov vsakega informacijskega sistema. Prav tako je pomemben tudi drugi
odgovor o nudenju vseh potrebnih informacij zaposlenim. Tudi ta podatek nam pove, da
informacijska tehnologija podpira delovni proces v podjetju. Najbolj zaskrbljujoč pa je po
mojem mnenju najslabše ocenjen odgovor, ki govori o znanju in razvoju človeških virov.
Odgovor kaže na zanemarjanje vlaganja v razvoj in znanje človeških virov. Prav vlaganje v
človeške vire je eno od področij, v katera bodo morala podjetja največ investirati. Nizka
vlaganja v znanje zaposlenih v informatiki so varčevanje na kratek rok. Informacijska
tehnologija se zelo hitro razvija, za to je spremljanje in izobraževane zaposlenih v
informatiki nujno potrebno. Seveda pa je v zaostrenih gospodarskih razmerah pogosto
prav informacijska tehnologija in storitve tista veja v podjetju, ki je najbolj na udaru.
Tukaj mislimo tako na investicije in vlaganja v informatiko kot kadrovsko zasedenost v
oddelkih informatike.
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Tabela 5: Kateri so razlogi za prenos dejavnosti na zunanjega izvajalca

PODROČJE

N

Strategija zniževanja stroškov

Povprečna Standardni
vrednost
odklon
27
3,44
1,155

Višja raven kakovosti opravljene storitve

27

3,78

0,801

Boljše obvladovanje operativnih stroškov

27

3,41

0,931

Izboljšana kakovost izdelka ali storitve

27

3,59

0,747

Sredstva sprostimo za druge namene v podjetju

27

3,26

1,095

Osredotočanje na osnovne dejavnosti podjetja

27

3,70

0,775

Povečanje letnih prihodkov od prodaje

27

2,93

0,917

Pridobitev novih znanj, ki jih podjetje nima

27

3,96

1,018

Neobvladovanje dejavnosti v podjetju

27

2,96

0,854

Reorganizacija temeljnih procesov

26

2,92

0,935

Pridobitev dostopa do novih tehnologij

27

3,63

1,182

Strateška zavezništva, združitve in povezave

27

3,44

1,121

Porazdelitev tveganja

27

3,44

0,934

Prenos proizvodnje na trge s cenejšo delovno silo

27

2,26

1,095

Prodaja opreme zunanjemu izvajalcu

27

2,48

1,252

Vir: lasten

V tabeli številka 5. so navedeni razlogi za prenos dejavnosti na zunanjega izvajalca.
Najvišjo povprečno vrednost 3,96 ter s standardnim odklonom 1,018 je dobil odgovor o
pridobitvi novih znanj, drugo najvišjo oceno 3,78 ter s standardnim odklonom 0,801 je
dobil odgovor, da je razlog za prenos na zunanjega izvajalca višja raven kakovosti
opravljene storitve. Sledijo odgovori: osredotočanje na ključne dejavnosti podjetja,
pridobitev dostopa do novih tehnologij, izboljšana kakovost izdelka in storitve. Šele na
šesto od osmo mesto s povprečno vrednostjo odgovora 3,44 ter z razmeroma visokim
standardnim odklonom 1,155, kar pomeni precejšnje nihanje med odgovori, se je uvrsti
odgovor, da je razlog za prenos na zunanjega izvajalca strategija zniževanja stroškov. Ta
podatek je po svoje presenetljiv, kajti če pogledamo raziskavo (slika 4.) str. 16 iz leta
2006, stanje poslovne informatike v Sloveniji, vidimo, da je na prvem mestu med vzroki
za zunanje izvajanje informatike prav strategija zniževanja stroškov. Za zmanjševane
stroškov se je opredelilo kar 42 odstotkov anketiranih. Na zelo podobno drugo oziroma
tretje mesto v obeh raziskavah pa se je uvrstil odgovor, da se podjetja osredotočajo na
svojo osnovno, torej glavno dejavnost podjetja.
Najslabše mesto z oceno 2,26 ter standardnim odklonom 1,095 pa je zasedel odgovor, da
je razlog za prenos na zunanjega izvajalca prenos proizvodnje na trge s cenejšo delovno
silo. To je seveda po svoje razumljivo, kajti prenos proizvodnje na druge trge posledično
pomeni zmanjševanje delovnih mest v celotnem podjetju.
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6 OCENA IN SINTEZA REZULTATOV RAZISKAVE
V oceni in sintezi rezultatov med teoretičnim delom in lastno raziskavo je nekaj podobnih
ugotovitev, ki jih bomo posebej omenili. Poglavitne podobnosti in razlike med teoretičnim
delom naloge in lastnimi rezultati raziskave so sledeči:
•

Glavna prednost zunanjega izvajanja informacijskih storitev, ki izhaja iz
teoretičnega dela naloge in naše raziskave je, da se podjetje osredotoča na
osnovno dejavnost podjetja. Z zunanjim izvajanjem informacijskih storitev ter
osredotočanjem na osnovno dejavnost podjetje pridobi konkurenčno prednost na
trgu. Podjetje lahko od zunanjega izvajalca pridobi nova znanja ideje in zamisli.
Tudi tveganje z vpeljevanjem novih tehnologij je z zunanjim izvajalcem manjše.
Podjetje mora svojo osnovno dejavnost zavarovati in tako preprečiti zunanjim
izvajalcem, da bi lahko osvojili tehnologijo in znanje osnovne dejavnosti, ki jo
podjetje izvaja. Če bi zunanji izvajalci začeli izvajati osnovno dejavnost podjetja bi
bil s tem ogrožen obstoj podjetja.

•

Zunanje izvajanje informacijskih storitev vpliva na konkurenčnost podjetja.
Podjetje z zunanjim izvajanjem informacijskih storitev pridobi konkurenčno
prednost. Gre za dejavnike kot so višja raven in kakovost opravljene storitve,
izboljšanje kakovosti izdelka in storitve, strategija zniževanja stroškov, pridobitev
dostopa do novih tehnologij, ter povečanje prihodkov od prodaje blaga in storitev.
Gre za dejavnike, ki so neposredno vezani na konkurenčnost podjetja.

•

Prekomerno zunanje izvajanje informacijskih storitev, lahko bistveno oslabi
konkurenčnost podjetja. Podjetja, ki veliko svojih podpornih dejavnosti v celoti
prenesejo na zunanjega izvajalca jim v celoti prepustijo pobudo in jih ne
nadzirajo, potem postanejo preveč odvisna od zunanjega izvajalca in s tem
začnejo ogrožati svojo konkurenčnost. Najslabše je, če se podjetje odloči za
zunanje izvajanje informacijskih storitev brez lastnega nadzora. Seveda mora imeti
podjetje za to usposobljen strokovni kader. Izpolnjevanje nalog zunanjega
izvajalca je definirano v pogodbi in se ga da izmeriti.

•

Zniževanje stroškov za zunanje izvajanje ni več najpomembnejši razlog za zunanje
izvajanje. V naši raziskavi smo ugotovili da so razlogi kot so višja raven kakovosti
storitve, osredotočanje na ključne dejavnosti podjetja, pridobitev dostopa do novih
tehnologij, izboljšana kakovost izdelka in storitve bolj pomembni za podjetja od
samega zniževanja stroškov. Podjetja tako poleg finančnih upoštevajo tudi druge
dejavnike pri zunanjem izvajanju, ki lahko podjetju v daljšem časovnem obdobju
prinesejo določeno korist.

•

Pomembna je tudi ugotovitev lastne raziskave, da je poglavitni vzrok zunanjega
izvajanja dejavnosti pridobitev novih znanj. Gre torej za potrditev predpostavke, ki
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trdi, da je pridobivanje novega znanja v dejavnosti kot so informacijske storitve
pomembno za sleherno podjetje. Razlog je tud v tem, da se sama stroka in
tehnologija na tem področju zelo hitro razvija. Tako lahko hiter razvoj spremljajo
le za to specializirana podjetja. Z zunanjim izvajanjem pa lahko posredno do
potrebnega znanja prihajajo tudi podjetja, ki niso specializirana za informacijske
storitve. Druga plat zunanjega izvajanja pa je ta, da podjetja izgubljajo znanje in
nimajo lastnih kadrov, ki bi imeli dovolj znanja ter izkušenj za izvedbo strategije
razvoja informacijskih storitev ter sodelovanje in nadzor nad zunanjim izvajalcem.
•

Povezava med teoretičnim delom in raziskavo je, da se poveča varnost podatkov in
zanesljivost delovanja informacijskih storitev. To je ena od bolj pomembnih točk
pri zunanjem izvajanju informacijskih storitev. Še posebej je pomembno varovanje
podatkov, ki so ključni za poslovanje vsakega podjetja. Zunanji izvajalec
informacijskih storitev mora poskrbeti zato, da so podatki zavarovani pred izgubo
in pred zlorabo. Pred izgubo podatke varujemo tako, da so varovani na delovnih
postajah ali strežnikih. Zunanji izvajalec skrbi, da ima podjetje ažurno urejeno
arhiviranje podatkov. Prav tako mora podjetje varovati podatke pred zlorabo.

•

Razhajanje med teoretičnim delom naloge in raziskavo pa se je pokazala v
odgovornosti za strategijo razvoja informacijskih podjetjih. Za strategijo razvoja
informacijskih storitev v podjetjih je odgovorno vodstvo podjetja, raziskava pa je
pokazala, da naj bi bil za strategijo razvoja odgovarjal sektor informatike.

Ugotavljamo, da so se v raziskavi odkrile tudi druge ugotovitve, ki bodo prav tako
zanimive tako za izvajalce zunanjega izvajanja informacijskih storitev kot za uporabnike.
Osredotočili smo se na mala, srednja in velika podjetja v Sloveniji. V raziskavi smo lahko
dve postavljeni hipotezi potrdili ene pa nismo mogli ne potrditi ne zavrniti. Potrditve
hipoteze smo utemeljili s konkretnimi podatki in statističnimi analizami.
Namen teoretičnega dela naloge in raziskave je bil ugotoviti, ali podjetje uspe z zunanjim
izvajanjem informatike doseči tiste prednosti in slabosti, na katerih bi podjetje gradilo
konkurenčno prednost v svoji panogi. Kadar podjetje takšne informacije in podatke dobi,
je odločitev podjetja, ali se za ta korak odloči ali ne. Lahko sprejme izziv in se za ta korak
odloči ali pa ga zavrne. Izziv zunanjega izvajanja informacijskih storitev je zahteven
projekt za vsako podjetje. Posebej, če se zunanjega izvajanja loti celovito sistematično in
načrtno. Analiza rezultatov informacijskih storitev kaže trenutno stanje zunanjega
izvajanja v slovenskih podjetjih. Dejstvo je, da na to stanje vplivata tudi trenutna kriza in
recesija, ki je zajela Evropo in ostali del sveta. Informacijska tehnologija kot sestavni del
vsakega podjetja ni pri tem nobena izjema. Po našem mnenju je še bolj na udaru zaradi
manjših prihodkov podjetij. Investicije se v tem primeru hitro skrčijo na najnujnejše.
Analiza raziskave pokaže, kako zunanje izvajanje vpliva na določene kvantitativne in
kvalitativne kazalce uspešnosti poslovanja podjetja. Zavedamo se, da na rezultate
raziskave vplivajo odgovori, ki so subjektivna mnenja anketirancev, zaposlenih v službah
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za informatiko podjetij. Verjetno bi nekoliko drugačne rezultate dobili, če bi anketirali
zaposlene z drugih področij, vendar pa se poraja vprašanje, ali bi enako razumeli
zastavljena vprašanja kot informatiki. Kljub vsemu precej trditev, ki smo jih navedli v
teoretičnem delu naloge lahko potrdimo tudi z lastno raziskavo. Ne glede na vse okoliščine
menimo, da je predstavljena raziskava precej realen in dejanski odraz razmerja med
informacijsko tehnologijo in zunanjim izvajanjem v slovenskih podjetjih.
Glede na to, da so tudi slovenska podjetja del trga Evropske unije, ugotavljamo, da je tudi
rezultati stanja informacijskih storitev v Sloveniji primerljivi s stanjem izvajanja
informacijskih storitev v evropskih podjetjih. Tudi Slovenija se v tem pogledu ni mogla
izogniti globalizaciji in vplivu velikih multinacionalk ter velikih koncernov na gospodarstvo.
To je zaradi svoje majhnosti še bolj odvisno od zunanjega trga. Seveda pa ima vsak trg,
tudi naš, svojo določeno specifiko, ki jo je potrebno upoštevati in po svoje razumeti.
Tukaj mislim predvsem na navado in prepričanje, da imajo podjetja lastna delovna
sredstva in lastne poslovne prostore in jih ne najemajo, kot je to primer v tujini.
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6.1 PREVERITEV HIPOTEZ

Vsebina raziskave v magistrski nalogi je bila zastavljena tako, da smo dobili odgovore na
zastavljene hipoteze. Hipoteze smo potrjevali ali zavračali na osnovi statističnih rezultatov
ter s pomočjo t-testa za odvisne vzorce, s pomočjo z-testa, kontingenčnih tabel ter s
pomočjo Pearson-ovega Hi-kvadrat testa.
Prvo hipotezo smo preizkušali s t-testom za odvisne vzorce, ki nam pokaže ali obstaja
statistično značilna razlika med trditvami, ki so neposredno povezane s hipotezo ena in
ostalimi trditvami. Deleže odgovorov smo primerjali z z-testom in stopnjo tveganja 0,05.
Pri drugi hipotezi smo odgovore primerjali s pomočjo dobljenih statističnih rezultatov
kontigenčne tabele, značilnosti pa preverili, s pomočjo Pearson-ovega Hi-kvadrat testa. Za
stopnjo tveganja smo vzeli 0,05. Tudi tretjo hipotezo smo najprej preizkušali s t-testom za
odvisne vzorce, ki nam je pokazal ali obstaja statistično značilna razlika med trditvami, ki
so neposredno povezane s tretjo hipotezo ter ostalimi trditvami v anketi. Deleže ogovorov
smo primerjali z z-testom. Za stopnjo tveganja smo vzeli 0,05.
6.1.1 PREVERJANJE PRVE HIPOTEZE
1. HIPOTEZA: Prekomerno zunanje izvajanje informacijskih storitev, lahko bistveno oslabi
konkurenčnost podjetja.
Namen hipoteze je ugotoviti, ali podjetje, ki se odloči za prekomerno zunanje izvajanje
informacijske tehnologije, lahko izgubi konkurenčno prednost. Prekomerno zunanje
izvajanje je mišljeno predvsem v smislu prepuščanja pobude zunanjemu izvajalcu brez
potrebne kontrole in znanja, ki je za to potrebno. Podjetje se lahko odloči za zunanje
izvajanje celotne informacijske tehnologije, če le ima nadzor in kontrolo nad zunanjim
izvajalcem. Tudi v primeru, kadar podjetje izloči samo del informacijskih storitev in pri tem
nima nadzora, lahko to oslabi konkurenčno prednost podjetja, vendar ne do te mere, kot
takrat, če podjetje zunanje izvaja celotne informacijske storitve in zunanjega izvajalca ne
nadzira. Takrat lahko tvega hude posledice v poslovanju podjetja, če ne celo obstoj
podjetja. Tako je tudi postavljena prva hipoteza, ki jo bomo v nadaljevanju skušali potrditi
ali ovreči. Glede na to, da je prva hipoteza postavljena zelo močno, zelo konkretno, si
bomo za dokazovanje te hipoteze poizkusili pomagati še z raziskovalno in ničelno
hipotezo. Postavimo raziskovalno hipotezo: H1: Zunanje izvajanje informacijskih storitev
vpliva na konkurenčnost podjetja. Ničelna hipoteza, bi bila: H0: Zunanje izvajanje
informacijskih storitev ne vpliva na konkurenčnost podjetja.
Poglejmo naprej razloge za prenos dejavnosti na zunanjega izvajalca. Naslednjih 15
trditev, razdelimo v dve skupini, in sicer v eno skupino vzamemo trditve, ki so neposredno
povezane s konkurenčnostjo podjetja, v drugo skupino zvrstimo pa vse ostale trditve.
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I skupina – trditve neposredno vezane na konkurenčnost podjetja:
Strategija zniževanja stroškov
Višja raven kakovosti opravljene storitve
Izboljšana kakovost izdelka ali storitve
Povečanje letnih prihodkov od prodaje
Pridobitev dostopa do novih tehnologij
II skupina – ostale trditve:
Boljše obvladovanje operativnih stroškov
Sredstva sprostimo za druge namene v podjetju
Osredotočanje na ključne dejavnosti podjetja
Pridobitev novih znanj, ki jih podjetje nima
Neobvladovanje dejavnosti v podjetju
Reorganizacija temeljnih procesov
Strateška zavezništva, združitve in povezave
Porazdelitev tveganja
Prenos proizvodnje na trge s cenejšo delovno silo
Prodaja opreme zunanjemu izvajalcu
Za obe skupini, za vsakega anketiranca posebej, izračunamo povprečno oceno. Povprečne
vrednosti novih spremenljivk, primerjamo s pomočjo t-testa za odvisne vzorce. Tabela 6.
pa nam prikazuje izračunano primerjavo rezultatov vzorcev testa.

Tabela 6 : Primerjava vzorcev testa

Primerjava razlik
95% Interval
zaupanja
Standardna
Primerjava Standardni povprečna Spodnja Zgornja
razlik
odklon
napaka
meja
meja
Par V8_konkurenca
1
V8_ostali

0.30769

0.49713

t

df Znač.

0.09750 0.10690 0.50849 3.156 25 0.004

Vir: lasten
T-test za odvisne vzorce je pokazal, da obstaja statistično značilna razlika med trditvami,
ki so neposredno povezane s konkurenčnostjo podjetja in ostalimi trditvami (t=3,156,
p=0,004). Za stopnjo tveganja smo vzeli 0,05. Lahko zaključimo, da so v anketiranih
podjetjih močnejši tisti razlogi, za prenos dejavnosti na zunanjega izvajalca, ki so
neposredno povezani in omogočajo večjo konkurenčnost podjetja, kot ostali razlogi.
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Trditve iz prve tabele, ki se neposredno nanašajo na konkurenčnost podjetja so višje
ocenjene kot ostale primerjane trditve iz druge tabele. Na osnovi teh trditev in rezultatov
lahko prvo hipotezo potrdimo.
Ko pogledamo še mnenje vodij informatike o povezavi zunanjega izvajanja informatike in
konkurenčnosti podjetja, ugotovimo, da nekaj manj kot dve tretjini anketiranih meni, da
podjetje lahko z zunanjim izvajanjem informatike pridobi konkurenčno prednost. V tabeli
7. vidimo odgovore vodij informatike na vprašanje: Ali menite, da podjetje lahko z
zunanjim izvajanjem informatike pridobi konkurenčno prednost?
Tabela 7: Podjetje z zunanjim izvajanjem informacijskih storitev pridobi konkurenčno
prednost

Odgovori

Frekvenca

Odstotek

da

11.0

61.1%

ne

3.0

16.7%

ne vem

4.0

22.2%

Skupaj

18.0

100.0%

Vir: lasten

Deleže smo primerjali z z-testom in stopnjo tveganja 0,05. Delež odgovorov »da« je
statistično značilno večji od deleža odgovorov »ne«, kot tudi od odgovorov “ne vem”. Na
podlagi obeh analiz, lahko, s stopnjo tveganja 0,05, zavrnemo ničelno hipotezo in hkrati
sprejmemo alternativno hipotezo, da zunanje izvajanje informacijskih storitev v podjetju,
vpliva na konkurenčnost podjetja.
Poleg tega smo na vprašanje: Ali prekomerno zunanje izvajanje informacijskih storitev
lahko bistveno oslabi konkurenčnost podjetja, dobili nekaj več odstotkov odgovorov »da«
kot »ne« (glej slika 17).
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Slika 17: Prekomerno zunanje izvajanje informacijskih storitev oslabi konkurenčno
prednost podjetja.

P R E K O M E R N O ZU N A N JE IZV AJ AN J E IN F O R M A C IJ S K IH S T O R IT E V
O S L A B I K O N K U R E N Č N O S T P O D JE T JA

28%
39%

33%

da

ne

ne vem

Vir: lasten

Na sliki 17. imamo rezultate odgovorov na vprašanje prve hipoteze. Vidimo, da sta
odgovora da in ne, gledano z odstotnimi točkami, precej skupaj. Razlika je samo šest
odstotnih točk, kar na prvi pogled ne daje jasne slike glede potrditve ali zavrnitve
hipoteze. Zato smo za potrditev hipoteze H1 uporabil še raziskovalno hipotezo ter ttestom za odvisne vzorce. Zanimivo je, da se je kar 28 odstotkov anketirancev odločilo za
odgovor »ne vem«. Tukaj nas preseneča predvsem neopredeljenost anketirancev.
Na podlagi rezultatov ankete, statističnih metod in potrjene raziskovalne hipoteze lahko
ugotovimo, da lahko prvo hipotezo: »Prekomerno zunanje izvajanje informacijskih storitev
lahko bistveno oslabi konkurenčnost podjetja« potrdimo.
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6.1.2 PREVERJANJE DRUGE HIPOTEZE
Naslednja hipoteza, ki jo bomo poizkušali potrditi ali ovreči v tej raziskovalni nalogi, se
glasi:

2. HIPOTEZA: Podjetja morajo imeti razdelano strategijo razvoja informacijskih storitev,
in posledično strategijo zunanjega izvajanja.
Gre za to, da ugotovimo, ali in kako imajo podjetja izdelano strategijo za razvoj
informacijskih storitev in kdo je v podjetju za strategijo odgovoren. V strategiji razvoja
informacijskih storitev ima podjetje opredeljeno ali bo v celoti samo s svojimi kadri
izvajalo informacijske storitve ali jo bo prepustilo zunanjemu izvajalcu. Seveda obstaja
možnost, da podjetje zunanje izvaja samo del storitev informacijskih storitev.
Najprej poglejmo koliko podjetij ima strateški načrt informacijske tehnologije. Na sliki 18
lahko vidimo, da ima strateški načrt informacijske tehnologije 52 odstotkov podjetij, medtem ko 48 odstotkov tega načrta nima. Vidimo, da v letu 2009 skoraj polovica podjetij
nima izdelanega strateškega načrta informacijskih storitev. Od resnega, razvojno
naravnanega perspektivnega podjetja vsekakor pričakujemo, da strategijo razvoja
informacijske tehnologije ima. Nadaljnja raziskava bo pokazala, kdo v podjetju je
odgovoren za strategijo razvoja, kdo odobri in kdo sodeluje pri strategiji razvoja
informacijske tehnologije.
Slika 18: Ali ima podjetje izdelan strateški načrt informacijskih storitev
ALI IM A P DJ ETJ E IZDELAN S TRATEŠ KI NAČRT INFO RM ACIJ S KIH
S TO RITEV

48%
52%

Ima s rteš ki nač tr

nima s trateš kega nač rta

Vir: lasten
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Slika 19: Strateško načrtovanje informatike

Vir: Ekonomska fakulteta, Inštitut za poslovno informatiko, 2006

Primerjava med lastno raziskavo 2009 in raziskavo Inštituta za poslovno informatiko 2006
(slika 18,19.) na vprašanje, ali v podjetju obstaja strateški načrt informatike, daje precej
podobne rezultate. Vidimo, da je med letoma 2006 in 2009 odstotek podjetij, ki imajo
strateški načrt informatike, zrasel s 45 odstotkov leta 2006 na 52 odstotkov leta 2009.
Slika 20, ki prikazuje, kdo odobri strategijo razvoja informacijske tehnologije, vidimo, da
so tukaj odgovori zelo enotni. Kar 93 odstotkov anketirancev je odgovorilo, da to stori
vodstvo podjetja. Le 7 odstotkov odgovorov pa je, da to odobrijo direktorji sektorjev.
Takšen rezultat je vsekakor pričakovan. Strategija razvoja informacijske tehnologije je
zelo pomembna strateška odločitev podjetja in se mora obravnavati in sprejeti na
najvišjem nivoju podjetja. Sektor informatike je vključen v pripravo strategije in pri razlagi
določenih nejasnosti. Predstavlja podporo vodstvu pri sprejemanju odločitve. Odgovornost
za sprejem strategije razvoja informacijske tehnologije pa pripada vodstvu podjetja.
Slika 20: Kdo odobri strategijo razvoja informacijskih storitev
K D O O D O B R I S T R AT E G IJ O R AZV O J A IN F O R M AC IJ S K IH S T O R IT E V
0%
0%
7%

0%

93%

vods tvo podjetja

direk torji s ek torjev

vodje s ek torjev

Vir: lasten
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s ek tor inform atik e

drugi

Na sliki 21. je prikazano, kdo je v podjetju odgovoren za strategijo razvoja informacijskih
storitev. Največ 79, odstotkov, anketirancev je odgovorilo, da je to sektor informatike, 14
odstotkov, da je to vodstvo podjetja in 7 odstotkov odgovorov je bilo, da so za to
odgovorni drugi. V veliki večini anketiranih podjetij je torej sektor informatike odgovoren
za strategijo razvoja informacijskih storitev. Sektor informatike razpolaga z znanjem in
izkušnjami, na katerih se lahko gradi strategija razvoja informacijskih storitev. Gre tudi za
vizijo in smer razvoja, v katero naj bi se informacijske storitve in tehnologija v podjetju
razvijala. Odgovornost glede strategije razvoja pa po našem prepričanju mora prevzeti
vodstvo podjetja. Zelo pomembno je tudi, da se vodstvo podjetja zaveda pomembnosti
vlaganja v strategijo in razvoj informacijskih storitev.
Slika 21: Kdo je v podjetju odgovoren za strategijo informacijskih storitev
KDO JE ODGOV OREN Z A S T RA T EGIJO INFORM A C IJS KIH ST ORIT EV

7%

14%

79%

1. v ods tv o podjetja

2. s ektor inf ormatike

5. drugi

Vir: lasten
Tabela 8 : Stopnja sodelovanja pri strategiji razvoja informacijskih storitev

PODROČJE

Povprečna Rang
vrednost

Vodstvo organizacije

3,56

Vodje oddelkov

3,63

Vodstvo službe za informatiko

4,38

Uporabniki

3,31

Programerji

3,44

Sistemski analitiki

3,94

Računalniška operativa

3,69

Prodajalci računalniških rešitev

3,12

Svetovalci

3,63
Vir: lasten
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Standardni
odklon
6
4
1
8
7
2
3
9
4

1,273
1,053
0,696
1,044
1,368
1,197
1,158
1,317
1,053

Glede stopnje sodelovanja pri strategiji razvoja informacijskih storitev (tabela 8.) je z
najvišjo povprečno vrednostjo 4,38 ter standardnim odklonom 0,696 dobil odgovor
vodstvo službe za informatiko, temu sledijo sistemski analitiki, računalniška operativa,
svetovalci ter vodje oddelkov. Najnižjo povprečno vrednost 3,12 ter standardni odklon
1,317 pa zaseda odgovor prodajalci računalniških rešitev. Odgovori nam kažejo, da se v
podjetjih glede stopnje sodelovanja pri strategiji razvoja informacijskih storitev podjetja
najbolj zanesejo na lastno znanje in kadre, zunanje izvajalce, v tem primeru prodajalce
računalniških rešitev, pa upoštevajo manj. Zanimiva je tudi ugotovitev, da je stopnja
sodelovanja uporabnikov pri strategiji razvoja zelo nizka. Postavlja se vprašanje, ali so
uporabniki premalo zainteresirani in aktivni ali pa jih mogoče služba za informatiko
premalo upošteva in vključuje v fazi razvoja informacijskih storitev.
Tabela 9: Stopnja koristnosti, ki jo prinese strategija razvoja informacijskih storitev

PODROČJE

Povprečna
vrednost

Večja produktivnost podjetja

4,06

Večja notranja usklajenost podjetja

4,25

Uspešno upravljanje z informacijskimi viri

4,31

Izboljšanje konkurenčnosti podjetja

3,69

Večja sposobnost prilagajanja spremembam v industriji

3,75

Večja kakovost izdelkov ter storitev

4,06

Usklajenost tehnoloških in političnih usmeritev podjetja

3,94

Večji tržni delež

3,06

Rang Standardni
odklon
3
2
1
7
6
3
5
8

0,699
0,559
0,786
0,929
0,730
0,827
1,088
0,929

Vir: lasten

V tabeli 9 stopnja koristnosti, ki jo prinese strategija razvoja informacijskih storitev ima
najvišjo povprečno vrednost 4,31 ter standardni odklon 0,786 odgovor uspešno
upravljanje z informacijskimi viri, kar je dokaj pričakovan in logičen odgovor. Sledi
odgovor večja notranja usklajenost podjetja ter večja produktivnost in večja kakovost
izdelkov in storitev. Iz vrstnega reda odgovorov lahko sklepamo, da je koristnost
strategije razvoja zelo pomembna za podjetje. Nekoliko presenetljivo pa je najnižjo oceno
3,06 in s standardnim odklonom 0,929 dobil odgovor večji tržni delež.

77

Slika 22: Podjetje nima jasno izdelane strategije razvoja informacijske tehnologije
P O D ET JA NIM A JA S N O IZD EL A N E S T RA T EG IJE R AZV O JA
IN F O R M AC IS K IH S T O RIT EV

2 3%

39%
Da
Ne
Ne v em

38 %

Vir: lasten

Na zastavljeno vprašanje o jasno izdelani strategiji razvoja informacijske tehnologije, slika
22, se odgovori delijo skoraj na polovico. Da podjetje nima jasno izdelane strategije
razvoja informacijske tehnologije, je odgovorilo 38 odstotkov anketirancev, samo odstotek
več, torej 39 odstotkov, pa je na to vprašanje odgovorilo pritrdilno.
Tudi pri potrjevanju druge hipoteze smo si pomagali z raziskovalno hipotezo. Postavimo
raziskovalno in njej alternativno ničelno hipotezo:
Raziskovalna hipoteza se glasi: H1: Podjetja morajo imeti razdelano strategijo razvoja
informacijskih storitev, in posledično strategijo zunanjega izvajanja.
Alternativna ničelna hipoteza H0: Obstoj strategije zunanjega izvajanja, ni odvisen od
obstoja strategije razvoja informacijskih storitev v podjetju.
Vodje informatike smo vprašali, ali ima podjetje, v katerem delajo, strateški načrt razvoja
informacijskih storitev, kot tudi ali so v podjetju že nekatere dejavnosti v informatiki,
prenesli na zunanje izvajalce. Odgovore smo primerjali s pomočjo kontigenčne tabele,
značilnost preverili pa, s pomočjo Pearson-ovega Hi-kvadrat testa. Zbrani podatki in
ugotovitve so prikazane v tabeli 10.
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Tabela 10: Kontingečna tabela (Pearson-ovega Hi-kvadrat testa)

V4. Ali ste v vašem podjetju že prenesli katero izmed dejavnosti / aktivnosti, v
informatiki, ki ste jo v preteklosti sami izvajali, na zunanje izvajalce
(outsourcing)? V9. Ali ima vaše podjetje strateški načrt razvoja IS?
V9. Ali ima vaše podjetje
strateški načrt razvoja IS?
da
ne

V4. Ali ste v vašem
podjetju že prenesli
katero izmed dejavnosti
da
/ aktivnosti, v
informatiki, ki ste jo v
preteklosti sami izvajali,
na zunanje izvajalce
(outsourcing)?
ne

Vsota

Vsota

Count

11

6

17

% od
vsote

39.3%

21.4%

60.7%

Count

6

5

11

% od
vsote

21.4%

17.9%

39.3%

Count

17

11

28

% od
vsote

60.7%

39.3% 100.0%

Vir: lasten

Ali je opaženi rezultat tudi statistično značilen, nam pokaže Pearsonov Hi-kvadrat test.
Ugotovimo, da ne obstaja statistično značilna razlika med obstojem strateškega načrta
razvoja informacijskih storitev in zunanjega izvajanja informacijskih storitev (χ2=0,289,
p=0,591). Na podlagi dobljenih rezultatov, in stopnjo tveganja 0,05, ne moremo zavrniti
ničelne hipoteze.
Vidimo, da ne obstaja tendenca povezanosti med obstojem strateškega načrta razvoja
informacijskih storitev in zunanjega izvajanja informacijskih storitev v podjetju. Podjetja,
ki zunanje izvajajo lastno informatiko imajo izdelan strateški načrt razvoja informacijskih
storitev.
Tako v našem primeru na osnovi zbrani podatkov druge hipoteze, ki s glasi: »Podjetja
morajo imeti razdelano strategijo razvoja informacijskih storitev in posledično strategijo
zunanjega izvajanja« druge hipoteze ne moremo potrditi niti zavrniti.
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6.1.3 PREVERJANJE TRETJE HIPOTEZE
Tretja hipoteza se nanaša na finančno področje zunanjega izvajanja informacijskih
storitev in se glasi:

3. HIPOTEZA: Pri odločanju o zunanjem izvajanju storitev, bi poleg finančnih morali
upoštevati tudi druge dejavnike.
Kadar podjetje nima dovolj dobro zastavljenih relacij z zunanjim izvajalcem, se to lahko
pokaže kot finančno manj ugodno. Velikokrat se podjetja odločajo o zunanjem izvajanju
informacijskih storitev odločajo samo na podlagi cene, drugih dejavnikov pa ne
upoštevajo.
Postavimo raziskovalno hipotezo: H1: Znižanje stroškov ni najpomembnejši razlog, zakaj
se podjetja odločajo za zunanje izvajanje informacijskih storitev. Ničelna hipoteza, bi bila:
H0: Pri odločanju o zunanjem izvajanju storitev, ne obstaja razlika med znižanjem
stroškov, kot razloga, ter ostalih razlogov.
Poglejmo razloge za prenos dejavnosti na zunanjega izvajalca. S pomočjo t-testa za
odvisne vzorce, preverimo ali obstaja razlika med povprečno vrednostjo razloga
»strategija zniževanja stroškov« (tabela 11.) in povprečij, ki smo jih dobili pri ostalih
razlogov za prenos dejavnosti na zunanjega izvajalca.
Tabela11: Strategija zniževanja stroškov

t

Sig.
(2df tailed)

Par 1: strategija
zniževanja stroškov
- višja raven
kakovosti
opravljene storitve
Par 2: strategija
zniževanja stroškov
- boljše
obvladovanje
operativnih
stroškov

V8.1 Kateri so razlogi za prenos dejavnosti na
zunanjega izvajalca ?(1. strategija zniževanja
stroškov) - V8.2 Kateri so razlogi za prenos
dejavnosti na zunanjega izvajalca ?(2. višja
raven kakovosti opravljene storitve)

1.472 26 0.153

V8.1 Kateri so razlogi za prenos dejavnosti na
zunanjega izvajalca ?(1. strategija zniževanja
stroškov) - V8.3 Kateri so razlogi za prenos
dejavnosti na zunanjega izvajalca ?(3. boljše
obvladovanje operativnih stroškov)

.182 26 0.857

Par 3: strategija
zniževanja stroškov
- izboljšana
kakovost izdelka ali
storitve

V8.1 Kateri so razlogi za prenos dejavnosti na
zunanjega izvajalca ?(1. strategija zniževanja
stroškov) - V8.4 Kateri so razlogi za prenos
dejavnosti na zunanjega izvajalca ?(4. izboljšana
kakovost izdelka ali storitve)
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-.610 26 0.547

Pair 4: strategija
zniževanja
stroškov- sredstva
sprostimo za druge
namene v podjetju

V8.1 Kateri so razlogi za prenos dejavnosti na
zunanjega izvajalca ?(1. strategija zniževanja
stroškov) - V8.5 Kateri so razlogi za prenos
dejavnosti na zunanjega izvajalca ?(5. sredstva
sprostimo za druge namene v podjetju)

Par 5: strategija
zniževanja stroškov
- osredotočanje na
ključne prednosti
podjetja

V8.1 Kateri so razlogi za prenos dejavnosti na
zunanjega izvajalca ?(1. strategija zniževanja
stroškov) - V8.6 Kateri so razlogi za prenos
dejavnosti na zunanjega izvajalca ?(6.
osredotočanje na ključne prednosti podjetja)

1.097 26 0.283

Par 6*: strategija
zniževanja stroškov
- povečanje letnih
prihodkov od
prodaje

V8.1 Kateri so razlogi za prenos dejavnosti na
zunanjega izvajalca ?(1. strategija zniževanja
stroškov) - V8.7 Kateri so razlogi za prenos
dejavnosti na zunanjega izvajalca ?(7. povečanje
letnih prihodkov od prodaje)

2.478 26 0.020

Par 7**: strategija
zniževanja stroškov
- pridobitev novih
znanj, ki jih
podjetje nima

V8.1 Kateri so razlogi za prenos dejavnosti na
zunanjega izvajalca ?(1. strategija zniževanja
stroškov) - V8.8 Kateri so razlogi za prenos
dejavnosti na zunanjega izvajalca ?(8. pridobitev
novih znanj, ki jih podjetje nima)

2.267 26 0.032

Par 8 : strategija
zniževanja stroškov
- neobvladovanje
dejavnosti v
podjetju

V8.1 Kateri so razlogi za prenos dejavnosti na
zunanjega izvajalca ?(1. strategija zniževanja
stroškov) - V8.9 Kateri so razlogi za prenos
dejavnosti na zunanjega izvajalca ?(9.
neobvladovanje dejavnosti v podjetju)

1.517 26 0.141

Par 9*: strategija
zniževanja stroškov
- reorganizacija
temeljnih procesov

V8.1 Kateri so razlogi za prenos dejavnosti na
zunanjega izvajalca ?(1. strategija zniževanja
stroškov) - V8.10 Kateri so razlogi za prenos
dejavnosti na zunanjega izvajalca ?(10.
reorganizacija temeljnih procesov)

2.059 25 0.050

V8.1 Kateri so razlogi za prenos dejavnosti na
zunanjega izvajalca ?(1. strategija zniževanja
stroškov) - V8.11 Kateri so razlogi za prenos
dejavnosti na zunanjega izvajalca ?(11.
pridobitev dostopa do novih tehnologij)

-.667 26 0.510

Par 10: strategija
zniževanja stroškov
- pridobitev
dostopa do novih
tehnologij
Par 11: strategija
zniževanja stroškov
- strateška
zavezništva,
združitve in
povezave
Par 12: strategija
zniževanja stroškov
- porazdelitev
tveganja

.926 26 0.363

V8.1 Kateri so razlogi za prenos dejavnosti na
zunanjega izvajalca ?(1. strategija zniževanja
stroškov) - V8.12 Kateri so razlogi za prenos
dejavnosti na zunanjega izvajalca ?(12. strateška
zavezništva, združitve in povezave)

.000 26 1.000

V8.1 Kateri so razlogi za prenos dejavnosti na
zunanjega izvajalca ?(1. strategija zniževanja
stroškov) - V8.13 Kateri so razlogi za prenos
dejavnosti na zunanjega izvajalca ?(13.
porazdelitev tveganja)

.000 26 1.000
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Par 13*: strategija
zniževanja stroškov
- prenos
proizvodnje na trge
s cenejšo delovno
silo
Par 14*: strategija
zniževanja stroškov
- prodaja opreme
zunanjemu
izvajalcu

V8.1 Kateri so razlogi za prenos dejavnosti na
zunanjega izvajalca ?(1. strategija zniževanja
stroškov) - V8.14 Kateri so razlogi za prenos
dejavnosti na zunanjega izvajalca ?(14. prenos
proizvodnje na trge s cenejšo delovno silo)
V8.1 Kateri so razlogi za prenos dejavnosti na
zunanjega izvajalca ?(1. strategija zniževanja
stroškov) - V8.15 Kateri so razlogi za prenos
dejavnosti na zunanjega izvajalca ?(15. prodaja
opreme zunanjemu izvajalcu)

4.121 26 0.000

3.029 26 0.005

Vir: lasten

T-test za odvisne vzorce, pri stopnji tveganja 0,05, nam pokaže, da je pridobitev novih
znanj, ki jih podjetje nima, statistično značilno močnejši razlog za prenos dejavnosti na
zunanjega izvajalca, kot je strategija zniževanja stroškov (v zgornji tabeli označeno z **).
Na drugi strani se pa pokaže, da je strategija zniževanja stroškov še vedno močnejši
razlog za prenos dejavnosti na zunanjega izvajalca, kot so to npr. povečanje letnih
prihodkov od prodaje, ali reorganizacija temeljnih procesov in drugi (vse statistično
značilno manjše ocene od »strategije zniževanja stroškov« so označene v zgornji tabeli z
*).Če pogledamo še kakšen je dejanski vpliv zunanjega izvajanja informacijskih storitev na
stroške, vidimo, da trditev »stroški za IS se znižajo« nima največjo povprečno oceno. Ali
je opažena razlika med povprečnimi vrednostmi, tudi statistično značilna, preverili smo s ttestom za odvisne vzorce.
Tabela 12: Kakšen je vpliv zunanjega izvajanja IS na stroške

N
V27.1 Kakšen je vpliv zunanjega
izvajanja IS na stroške: (1. Stroški za IS
se znižajo)
V27.2 Kakšen je vpliv zunanjega
izvajanja IS na stroške: (2. Zniža se
cena izdelkom - storitvam)
V27.3 Kakšen je vpliv zunanjega
izvajanja IS na stroške: (3. Manj
zaposlenih v IS-ju podjetja)
V27.4 Kakšen je vpliv zunanjega
izvajanja IS na stroške: (4. Nižji stroški
za prostore IS-ja)
V27.5 Kakšen je vpliv zunanjega
izvajanja IS na stroške: (5. Nižji stroški
za IT opremo)
Vir: lasten
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Povprečna Standardni
vrednost
odklon

18

3.06

1.110

18

2.94

.998

18

3.67

1.283

18

3.28

1.074

18

3.06

1.110

Če primerjamo povprečne ocene za trditev »stroški za IS se znižajo« (tabela 12.) z vsemi
ostalimi trditvami, ugotovimo, da med primerjanimi povprečji ne obstaja statistično
značilna razlika. Drugače rečeno, razlika med povprečjem za trditev »stroški za IS se
znižajo« in ostalimi trditvami, ki smo jo opazili, posledica naključja. Za stopnjo tveganja
smo vzeli 0,05.
Tabela 13: Vzorci testa h3

t

Sig. (2tailed)

df

Par 1

0.622

17

0.542

Par 2

-1.943

17

0.069

Par 3

-.579

17

0.570

Par 4

0.000

17

1.000

Vir: lasten

Ko primerjamo tudi povprečja ostalih trditev med seboj, ugotovimo, da se edina razlika
pojavi v primerjavi trditev »manj zaposlenih v IS-ju podjetja« in »zniža se cena izdelkom –
storitvam«, oz. pri stopnji tveganja 0,05 lahko zaključimo, da je zmanjšano število
zaposlenih v informatiki podjetja, značilno večji vpliv zunanjega izvajanja IS na stroške,
kot je to, da se z zunanjim izvajanjem IS, zniža cena izdelkom – storitvam. (tabela 13.)

Tabela 14: Zunanje izvajanje IS ni nujno finančno najugodnejše

n=18

Odstotki

se strinjam
se delno
strinjam

33

se ne strinjam

17

50

Skupaj

100.0
Vir: lasten

Z-test pokaže, da je značilno večji delež odgovorov »delno se strinjam«, kot je delež
tistih, ki se ne strinjajo s tem, da zunanje izvajanje informacijskih storitev ni finančno
najugodnejše za podjetje. (tabela 14.) Na podlagi vseh opravljenih testov, lahko s stopnjo
tveganja 0,05, zavrnemo ničelno hipotezo in sprejmemo alternativno, oz. raziskovalno
hipotezo, da znižanje stroškov ni najpomembnejši razlog, zakaj se podjetja odločajo za
zunanje izvajanje informacijskih storitev.
Poglejmo še nekaj rezultatov raziskave, ki se nanašajo na finančno področje zunanjega
izvajanja. Na sliki 23 je delež prihodka, namenjenega za informacijsko tehnologijo.
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Vidimo, da 50 odstotkov podjetij namenja manj kot dva odstotka deleža od prihodka za
informatiko, 44 odstotkov podjetij namenja od dva do pet odstotkov za informatiko in 6
odstotkov namenja več kot pet odstotkov. Polovica podjetij namenja manj kot dva
odstotka prihodka za informatiko, kar je v današnjem času zelo malo. Posebej zaradi tega,
ker se tehnologija zelo hitro spreminja in je nujno slediti spremembam. Nekje do pet
odstotkov prihodka, deleža, namenjenega za informatiko, omogoča normalno sledenje
razvoju informacijske tehnologije.
Slika 23: Delež prihodka nameren za informatiko
D E L E Ž P R IH O D K A N AM E N J E N G A ZA IN F O R M AT IK O

50
45
40
35

O d sto tki %

30
25
20
15
10
5
0
m anj k ot 2%

od 2 do 5 %

več k ot 5 %

Vir: lasten

V tabeli 15 vidimo, kakšen je vpliv zunanjega izvajanja informacijske tehnologije na
stroške. Odgovor manj zaposlenih v informatiki podjetja je odgovor, ki je dobil najvišjo
povprečno vrednost. Očitno se vpliv zunanjega izvajanja najprej pokaže v zmanjševanju
zaposlenih. Sledi odgovor nižji stroški za prostore informatike, kar je seveda logična
posledica. Šele na tretjem mestu je odgovor, da se znižajo stroški za informacijsko
tehnologijo in storitve. Mogoče bi ta odgovor pričakovali nekoliko višje, vendar kot je že
razvidno iz tabele 3, stran 74, zniževanje stroškov z zunanjim izvajanjem ni več glavni cilj.
Najnižjo povprečno vrednost je dobil odgovor zniža se cena izdelkom-storitvam. Kot kaže
raziskava, se najmanjši vpliv zunanjega izvajanja pokaže na spremembi cen izdelkov in
storitev.
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Tabela 15: Vpliv zunanjega izvajanja informacijskih storitev na stroške

VPLIV IS NA STROŠKE

Povprečna Rang
vrednost
3,06

Stroški za IS se znižajo
Zniža se cena izdelkom - storitvam

2,94

Manj zaposlenih v informatiki podjetja

3,67

Nižji stroški za prostore informatike

3,28

Nižji stroški za IS opremo

3,06

Standardni odklon
3
5
1
2
3

1,079
0,970
1,247
1,044
1,079

Vir: lasten

Slika 24: Zunanje izvajaje informacijskih storitev ni nujno finančno najugodnejše za
podjetje
ZNA NJE IZV AJA NJA INF O R M A CIJS KIH S T O RIT EV N I NU JNO F INA ČNO
N AJUG O DN EJŠ E

17%

33 %

50%

s e s trinjam

s e d elno s trinjam

s e n e s trin jam

Vir: lasten

Če podrobneje pogledamo sliko 24, kjer so odgovori na vprašanje, ki se glasi: Zunanje
izvajanje informacijskih storitev ni nujno finančno najugodnejše za podjetje, dobimo
precej jasen odgovor. Skoraj tretjina anketirancev se s tem popolnoma strinja, polovica se
jih s to trditvijo delno strinja in le 17 odstotkov anketirancev se s to trditvijo ne strinja. Na
tej hipotezi se najlepše tudi v praksi pokaže, da je pri zunanjem izvajanju informatike
pokaže vrsta dejavnikov, ki so bili že omenjeni v teoretičnem delu naloge, na katere je
treba biti pozoren pri izbiri zunanjega izvajalca. Kadar teh dejavnikov ne upoštevamo, se
hitro zgodi, da z zunanjim izvajanjem ne dosežemo želenega učinka. Zanimiv je tudi
podatek, ki ga najdemo v tabeli 4. na str. 78 kjer se je odgovor na vprašanje kateri so
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razlogi za prenos dejavnosti na zunanjega izvajalca odgovor zniževanje stroškov znašel
šele na šestem do osmem mestu med petnajstimi odgovori. Tudi ta podatek nam da
vedeti, da podjetja poleg finančnih upoštevajo tudi druge dejavnike pri zunanjem
izvajanju informacijskih storitev.
Glede na rezultate raziskave na potrjeno raziskovalno hipotezo in vse podatke, ki so bili
pridobljeni z raziskavo, ugotavljamo, da lahko potrdimo tudi tretjo hipoteza, ki se glasi:
»Pri odločanju o zunanjem izvajanju storitev, bi poleg finančnih morali upoštevati tudi
druge dejavnike«.
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6.2 PRIMERJAVA REZULTATOV RAZISKAV IN UGOTOVITVE

V nadaljevanju bomo primerjali rezultate naše raziskave z drugimi podobnimi raziskavami
doma in v svetu, ki so že bile izvedene. Raziskave so bile izvedene v različnih časovnih
obdobjih, in sicer od leta 1998 do leta 2009. Dobro desetletje je v informacijski tehnologiji
zelo dogo obdobje, zato je zanimiva primerjava določenih rezultatov. Nekatera vprašanja
so bila zastavljena zelo podobno in jih je sorazmerno lahko primerjati, spet druga nekoliko
teže tako da jih ne bomo posebej izpostavljali. Ne glede na to pa smo se lahko dokopali
do določenih ugotovitev in zanimivih zaključkov. Seveda pa moramo tudi te rezultate in
zaključke gledati z določene kritične distance predvsem zaradi skromnega vzorca v lastni
raziskavi. Poglejmo si nekatere primerjave, ki smo jih ugotovili v lastni raziskavi, z
ugotovitvami drugih avtorjev v različnih časovnih obdobjih. Najprej poglejmo, kako je
organizirana služba za informatiko v podjetjih, ki so bila zajeta v raziskavah. Na sliki 25.
vidimo, da ima kar 66 odstotkov vseh podjetij, zajetih v raziskavi, lastno službo za
informatiko in še nadaljnjih 24 odstotkov ima službo za informatiko, vendar brez
organizacijske enote. Zaskrbljujoč je podatek, da 10 odstotkov podjetij nima službe za
informatiko. Če primerjamo rezultate inštituta za poslovno informatiko 2006 (slika 26)
ugotovimo, da se je delež podjetij z lastno informacijsko službo povečal za 22 odstotkov,
kar je sorazmerno veliko. Zelo podoben rezultat med raziskavama je tudi v odgovoru na
vprašanje, da imajo podjetja organizirano informatiko, vendar brez lastne organizacijske
enote. Odgovor je 24 odstotkov pri lastni raziskavi in 25 odstotkov pri raziskavi inštituta za
poslovno informatiko 2006. Med tem ko je približno enak odstotek odgovorov, 10
odstotkov v naši raziskavi in 12 odstotkov v raziskavi inštituta za poslovno informatiko
2006 na vprašanje podjetje nima službe za informatiko, niti ni posebej nihče formalno
zadolžen za informatiko. To nam pokaže kakšen, je odnos vodstva v teh podjetjih do
informacijske tehnologije.
Slika:25 Podjetja z lastno službo za informatiko
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Slika 26: Organiziranost informatike

Vir: Ekonomska fakulteta, Inštitut za poslovno informatiko, 2006

Poglejmo še pobližje, kakšen je položaj vodje službe za informatiko v podjetju. Na sliki 27
vidimo, da je vodja informatike v 73 odstotkih neposredno podrejen poslovodstvu, samo
10 odstotkov jih je podrejeno članom poslovodstva. Če primerjamo rezultate Inštituta za
poslovno informatiko iz leta 2006, vidimo, da so rezultati zelo podobni. V tej raziskavi je v
69 odstotkih položaj najvišje rangiranega zaposlenega za informatiko neposredno
podrejen poslovodstvu. Razlika je samo štiri odstotne točke, kar kaže na to, da se položaj
vodje službe za informatiko v glavnem ne spreminja, ali zelo malo. Mogoče je napredek
samo ta, da je 14 odstotkov (slika 28) vodij informatike neposredno podrejeno članom
najvišjega vodstva. V obeh raziskavah je enak odstotek 17 odstotkov pripadel položaju
vodje informatike, ki je posredno podrejen najvišjemu vodstvu ali drugo.
Slika 27: Kakšen je položaj vodje službe za informatiko
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Slika:28 Položaj najvišje rangiranega zaposlenega odgovornega za informatiko

Vir: Ekonomska fakulteta, Inštitut za poslovno informatiko, 2006

Na vprašanje, katero vrsto zunanjega izvajanja podjetja uporabljajo, smo dobili precej
zanimive odgovore. Največ, skoraj 47 odstotkov, je odgovorilo, da se pri zunanjem
izvajanju informacijske tehnologije poslužujejo razvoja aplikacij. S 24 odstotki sledi
zunanje izvajanje informacijske infrastrukture, kar je po našem prepričanju precej
presenetljivo. Z enako vrednostjo odgovorov 12 odstotkov sledi zunanje izvajaje aplikacij
in zunanje izvajanje celotne informatike. Slika 29 nam torej v odstotnih točkah prikazuje,
za katero vrsto zunanjega izvajanja informacijske tehnologije se podjetja najpogosteje
odločajo.
Slika:29 Katero vrsto zunanjega izvajanja informacijskih storitev uporabljate
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Slika 30: Zunanje izvajanje

Vir: Ekonomska fakulteta, Inštitut za poslovno informatiko, 2006.
Slika 31: Struktura izbora vrste zunanjega izvajanja informatike

Vir: Vodopivec (2008, str.55)

Primerjava rezultatov Inštituta za poslovno informatiko 2006 (slika 30.) in lastne raziskave
nam ponudi precejšno podobnost pri odgovoru razvoj in implementacija aplikacij. Tukaj
sta si rezultata odgovorov na moč podobna, in sicer se gibljeta med 46 in 47 odstotki.
Tudi odgovor zunanje izvajanje aplikacij je v obeh raziskavah zelo skupaj in se giblje med
12 in 16 odstotki. Največja razlika se pokaže pri odgovoru pomoč uporabnikom, ki se v
lastni raziskavi praktično ne uporablja več medtem ko v raziskavi Inštituta za poslovno
informatiko iz 2006 dosega kar 32 odstotnih točk, kar je bistvena razlika. Poglejmo še
primerjavo rezultatov raziskave Inštituta za poslovno informatiko, 2006 raziskave
Vodopivec, 2008 (slika 31.) in lastne raziskave 2009. Precej podobni so rezultat glede
zunanjega izvajanja informacijske infrastrukture. Raziskava Inštituta za poslovno
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informatiko je pokazala rezultat 19 odstotkov, raziskava Vodopivec 25 odstotkov in lastna
raziskava 23 odstotkov. Primerjajmo še odgovore na vprašanje, koliko podjetij se odloči za
zunanje izvajanje celotne informatike. Raziskava inštituta za informatiko ugotovi rezultat
16 odstotkov, raziskava Vodopivec 27 odstotkov in lastna raziskava 12 odstotkov.
Rezultati precej nihajo predvsem med raziskavama Vodopivec 2008 in lastno raziskavo
2009. Poglejmo še rezultate s slike 32, primerjave razlogov za zunanje izvajanje IS.
Primerjava bo zajemala tri raziskave in sicer: Global Top Decision-Makers Study on
Business Process Outsourcing Europe iz leta 1998, raziskavo Uršič iz januarja 2002 in
lastna raziskava 2009. Najbolj podobni so si rezultati pri odgovoru osredotočanje na
osnovno dejavnost podjetja, kjer se rezultati nahajajo med 68 in 74 odstotki. Drugi razlog,
ki ga bomo pogledali, je zniževanje stroškov in je med letoma 2002 in 2008 po tej
primerjavi narasel z 62 odstotkov leta 2002 na 68 odstotkov leta 2009, vendar se še ni
približal ravni v Evropi iz leta 1998, kjer znaša 79 odstotkov. Zelo primerljivi rezultati
razlogov za zunanje izvajanje IS med evropsko raziskavo 1998 in lastno raziskavo 2009 so
še izboljšanje kvalitete IS storitev in se gibljejo med 69 in 71 odstotki ter povečanje
prihodkov. Po tej raziskavi bi lahko na grobo sklepali, da je zaostanek Slovenije v
določenih delih IS okrog deset let. Največja razlika med predstavljenimi raziskavami pa je
v odgovoru delitev tveganja, kjer je v Sloveniji med letoma 2002 in 2009 več kot 70
odstotkov razlike. Tudi na ta rezultat moramo gledati z določeno mero rezerve. V Evropi
ta odgovor dosega 52 odstotkov. Delitev tveganje je torej pomemben razlog, zakaj se
podjetja odločajo za zunanje izvajanje informacijskih storitev.
Slika 32: Primerjava razlogov za zunanje izvajanje informacijskih storitev
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6.3

PRISPEVEK REZULTATOV RAZISKAVE K STROKI

Glavni cilj naloge in prispevek rezultatov k stroki je ugotavljanje povezave med
teoretičnim delom naloge in lastno raziskavo, ter na ta način dodati svoj delež k stroki.
Želeli smo torej potrditi ali ovreči določene trditve, ki so predstavljene v teoretičnem delu
naloge in dodati nove ugotovitve. V teoretičnem delu naloge je bilo uporabljeno veliko
literature tujih in domačih avtorjev, ki je navedena v literaturi in virih.
Raziskava se nanaša na empirično ugotavljanje, raznih predpostavk in dejstev ter
potrjevanje hipotez, ki obravnavajo zunanje izvajanje informacijskih storitev. Izvedena
raziskava ima določene omejitve, ki se nanašajo na zanesljivost in verodostojnost. Za to jo
je potrebno obravnavati z določeno mero kritične distance in določenih ugotovitev ni
mogoče posploševati. Raziskava prikazuje stanje na področju zunanjega izvajanja
informacijskih storitev v Sloveniji za leto 2009. Ne glede na okoliščine raziskava kaže
mnenje podjetij, ki so v raziskavi sodelovala. Seveda se rezultati raziskave lahko uporabijo
tudi širše. Uporabijo jih lahko tudi podjetja, ki v raziskavi niso bila zajeta. Velika večina
podjetij se srečuje z podobnimi vprašanji, kar zadeva zunanje izvajanje informacijskih
storitev. Prispevek k stroki z empiričnega vidika se kaže v nazorno ugotovljenih rezultatih
raziskave. Seznanjanje z vsebino in ozadjem raziskave ter posameznih trditev lahko
načrtovalcem razvoja, politike in stratege v podjetju pomembno pripomore k izboljšanju
uspehov pri poslovanju podjetja. Gre za nova spoznanja in znanja, ki podjetje vodijo do
lažjega in uspešnejšega doseganja ciljev podjetja. Predvsem se nam zdijo pomembne
ugotovitve podane v oceni in sintezi raziskave.
Rezultati, izsledki in ugotovitve raziskave so namenjeni top in srednjemu menedžmenta, ki

naj bi bil spodbujevalec in idejni vodja razvoja v podjetjih. Prvemu zaradi lažjega
odločanja o strategiji razvoja informacijske tehnologije podjetja, drugemu pa, ker se
njegovo mnenje prenaša bolj v smeri nižjih operativnih nivojev.
Seveda se potrebe in zahteve glede informacijskih storitev v podjetjih nenehno
spreminjajo. Tako kot se morajo podjetja odzivati na spremembe trga, mora temu slediti
tudi informacijske storitve in njeni izvajalci ne glede na to, ali podjetje samo izvaja
informacijske storitve ali jo za podjetje izvajajo drugi. Informacijske storitve pa so zaradi
nenehnega razvoja tehnike in tehnologije še bolj na udaru. Podjetja, ki ne vlagajo in ne
posodabljajo informacijske tehnologije in storitev, se lahko kaj hitro znajdejo v slabšem
položaju glede na konkurenco.
Ne-nazadnje lahko rezultati raziskave služijo tudi zunanjim izvajalcem informacijskih
storitev. Tako se laže pripravijo in odzovejo na potrebe in zahteve uporabnikov. Spoznajo
želje in zahteve uporabnikov ter se jim skušajo približati. Rezultati raziskave so pregled
splošnega vzdušja glede zunanjega izvajanja informacijskih storitev v slovenskih podjetjih.
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6.4

PREDLOGI ZA NADALJNO RAZISKAVO

Zunanje izvajanje informacijske tehnologije je v Sloveniji sorazmerno razvito. Večina
udeleženih podjetij v raziskavi je do neke mere seznanjena glede zunanjega izvajanja.
Seveda pa je pri zunanjem izvajanju mogoče zmeraj najti kakšno novost, izboljšavo,
predlog ali idejo. Predvsem zaradi tega ker so informacijske storitve in informacijska
tehnologija področje, ki se zelo hitro razvija in spreminja. Nekaj predlogov za nadaljnje
raziskave bomo tudi sami podali.
Prav tako bi bilo smiselno ugotoviti, kakšne so relacije med uporabniki in zunanjimi
izvajalci v času zaostrenih gospodarskih razmer. Kako bodo ti dejavniki vplivali na
nadaljnji razvoj zunanjega izvajanja. Nastale so nove razmere, ki jih bo treba analizirati in
se nanje odzvati. Zanimivo bi bilo raziskati ali bodo in v kolikšni meri bodo podjetja začela
zmanjševati delež sredstev namenjen storitve informacijske tehnologije. Raziskavo bi bilo
smiselno širiti še na oddelke znotraj podjetij in tako ugotoviti stanje in odziv še na drugih
področjih podjetja. Lahko bi ugotavljali, kateri deli podjetja so bolj ali manj naklonjeni
zunanjemu izvajanju in zakaj.
Ena od raziskav bi lahko bila namenjena tudi zaposlenim, torej tako imenovanim
človeškim virom ter njihovim pogledom na zunanje izvajanje. Zaposleni so še posebej
občutljivi na vse spremembe v podjetju in jih je treba še toliko bolj spremljati. Smiselno bi
bilo raziskati tudi organizacijski vidik zunanjega izvajanja ter vidik vodenja ljudi pri
zunanjem izvajanju informacijskih storitev.
V nadaljnjih raziskavah bi lahko poenotiti tudi metodologijo raziskovanja, od načrtovanja
vprašalnika do predstavitve podatkov ter statističnih analiz. Vprašalnike na temo
zunanjega izvajanja informacijskih storitev bi bilo dobro v določeni meri poenotiti, ter
spremljati in analizirati rezultate skozi določena časovna obdobja.
Navedli smo nekaj predlogov v kateri smeri bi lahko v bodoče še raziskovali. Tako
podjetja, torej uporabniki storitev, kot zunanji izvajalci, torej ponudniki storitev, so žive
organizacije, ki se nenehno spreminjajo in prilagajajo tako okolici, v kateri delajo, kot
spremembam na lokalnem in globalnem trgu. Tem za raziskavo in razlogov nam torej
zlepa ne bo zmanjkalo.
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7 ZAKJUČEK
V informacijski družbi so vsi izdelki in storitve, ki jih podjetja ponujajo na trgu, bolj ali
manj povezane z informacijskimi storitvami in tehnologijo. Informacijske storitve so v
podjetju ključnega pomena za obstoj podjetja, ne glede na panogo, s katero se podjetje
ukvarja. Podjetje potrebuje znanje strokovnjakov, stik z najnovejšimi tehnologijami in
ustrezno izobražene človeške vire. Takšne potrebe mora podjetje zadovoljiti karseda hitro.
Vodstvo podjetja mora oceniti, ali se je oddelek informatike sposoben dovolj hitro odzvati
potrebam, ki jih narekuje konkurenca in trg. Ena od možnosti za zagotovitev teh potreb je
zunanje izvajanje informacijskih storitev. Raziskava in predpostavljene hipoteze so potrdile
že znana in tudi nova dejstev glede zunanjega izvajanja informacijske tehnologije.
Posebej se zdi pomembno omeniti, da zniževanje stroškov ni več glavni cilj zunanjega
izvajanja. Znižanje stroškov torej ni več dovolj za uspeh. Veseli podatek, da je v naši
raziskavi glavni razlog zunanjega izvajanja informacijskih storitev pridobitev novih znanj in
višja kakovost informacijskih storitev. Tista podjetja, ki se odločajo za zunanje izvajanje,
ne pričakujejo več samo klasičnih informacijskih storitev, pričakujejo nova znanja, nove
tehnologije in korak s časom. Splošen pogled na zunanje izvajanje je pozitiven, vendar z
določenim predpostavkami. Eden od poglavitnih dejavnikov, ki jih moramo upoštevati, je
nadzor nad zunanjim izvajalcem. Nadzor mora biti stalen in učinkovit. To smo lahko
ugotovil tudi v naši raziskavi. Težava se lahko pojavi, kadar na strani naročnika ni dovolj
znanja in strokovno usposobljenega zaposlenega, ki bi lahko to dejavnost nadziral.
Poznavanje informacijskih storitev v podjetju je nujno potrebno tudi, kadar se podjetje
odloči za zunanje izvajanje. Investicija v znanje za lastne človeške vire je neobhodno
potrebna. Drugi dejavnik, ki je pri zunanjem izvajanju še pomembnejši, je nadzor nad
podatki podjetja. Ta dva dejavnika se med seboj sicer prepletata, vendar je nadzor nad
podatki še pomembnejši. Izguba ali zloraba podatkov je lahko za podjetje usodna in tega
se je potrebno nenehno zavedati. Tretji od razlogov, ko se odločamo za zunanje izvajanje,
so specifična znanja, ki jih zunanji izvajalec mora obvladati. Informacijske storitve
prinašajo vedno več znanj, ki so specifična in jih podjetje samo ne more zagotoviti.
Pomemben dejavnik uspeha pri zunanjem izvajanju informacijskih storitev je tudi
partnerski odnos med izvajalcem in naročnikom. Relacije, ki se med izvajalcem in
naročnikom vzpostavijo, morajo biti korektne ne glede na pogodbeno razmerje. Vsi, ki so
v projekt zunanjega izvajanja vključeni, morajo biti del ekipe in čutiti pripadnost. Odnos
med obema partnerjema mora biti korekten in pošten. To je zagotovilo za sodelovanje na
dolgi rok. Želimo ustvariti kombinacijo "Win-Win", torej način sodelovanja, kjer oba
partnerja pridobita. Cilj zunanjega izvajanja informatike je usmerjen na obvladovanje
informacijskih storitev v podjetju, kar pripomore k boljšim ter cenejšim izdelkom in
storitvam, ter podjetju omogočiti konkurenčnost ter večji tržni delež. Informacijska
tehnologija je in bo pomemben dejavnik pri tem. Tisto podjetje, ki upošteva vse
zakonitosti pri zunanjem izvajanju, lahko zunanje izvajanje informacijskih storitev in
tehnologije s pridom in koristno uporablja.
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PRILOGE :
Priloga 1: Anketni vprašalnik
I. DEL
SPLOŠNI DEL
1. Obkrožite osnovno dejavnost podjetja.
C – rudarstvo
D – predelovalne dejavnosti
E – oskrba z elek. energijo, plinom, vodo
F – gradbeništvo
G – trgovina
H – gostinstvo
I – promet, skladiščenje in zveze
J – finančno posredništvo
K – nepremičnine, najem, posl. storitve
2. Označite število zaposlenih v vašem podjetju.
do 10
11-50
51 - 99
100 - 249
250 - 499
500 - 999
1000 in več
3. Ali ima podjetje lastno službo za informatiko ?
da, imamo lastno službo
da, vendar nimamo posebne organizacijske enote
ne, nimamo

4. Ali ste v vašem podjetju že prenesli katero izmed dejavnosti / aktivnosti, v
informatiki, ki ste jo v preteklosti sami izvajali, na zunanje izvajalce
(outsourcing)?
da
ne ⇒ zaključite z anketo

102

5. Kakšen je položaj vodje službe za informatiko v vašem podjetju ?
član poslovodstva
neposredno podrejen poslovodstvu
drugo
6. Kakšna je podpora vodstva razvoju informacijske tehnologije ?
nerazumevanje
zadovoljivo
dobro
7. Odgovorite, ali vaš IS tehnologija v podjetju zagotavlja da:
(5 = se zelo strinjam 1=se ne strinjam)
PODROČJE
IS nudi vse potrebne informacije vsem zaposlenim, ki jih rabijo za delo
Se varnost podatkov se izboljšuje in nadzoruje
So informacije o kupcih in dobaviteljih dostopne
Podjetje pri uporabi IS vodi pred konkurenco
Se z razvojem IS nudi tudi razvoj in znanje človeških virov
Obstaja postopek za identifikacijo in usklajevanje ključnih procesov
Je znan lastnik vsakega od procesov
Je izdelana informacijska podpora za vsakega od procesov

1

2

3

4

5

4

5

8. Kateri so razlogi za prenos dejavnosti na zunanjega izvajalca ?
PODROČJE
Strategija zniževanja stroškov
Višja raven kakovosti opravljene storitve
Boljše obvladovanje operativnih stroškov
Izboljšana kakovost izdelka ali storitve
Sredstva sprostimo za druge namene v podjetju
Osredotočanje na ključne dejavnosti podjetja
Povečanje letnih prihodkov od prodaje
Pridobitev novih znanj, ki jih podjetje nima
Neobvladovanje dejavnosti v podjetju
Reorganizacija temeljnih procesov
Pridobitev dostopa do novih tehnologij
Strateška zavezništva, združitve in povezave
Porazdelitev tveganja
Prenos proizvodnje na trge s cenejšo delovno silo
Prodaja opreme zunanjemu izvajalcu
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1 2

3

II. DEL

STRATEGIJA RAZVOJA INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE

9. Ali ima vaše podjetje strateški načrt razvoja IS ?
da
ne
10. Potreben čas za izdelavo strategije načrta IS je bil ?
do 3 mesece
od 3-6 mesecev
več kot 6 mesecev
11. Kdo je v podjetju odgovoren za strategijo razvoja IS ?
vodstvo podjetja
sektor informatike, direktor oziroma vodja
direktorji ostalih sektorjev
vodje ostalih sektorjev
drugi
12. Kdo odobri strategijo razvoja IS ?
vodstvo podjetja
direktorji sektorjev
vodje sektorjev
sektor informatike
drugi

13. Podjetje nima jasno izdelane strategije razvoja IS ?
da
ne
ne vem
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14. Kakšna je stopnja sodelovanja pri strategiji razvoja IS ?

PODROČJE

1

2

3

4

5

2

3

4

Vodstvo organizacije
Vodje oddelkov
Vodstvo službe za informatiko
Uporabniki
Programerji
Sistemski analitiki
Računalniška operativa
Prodajalci računalniških rešitev
Svetovalci

15. Ocenite stopnjo koristnosti ki jo prinese strategija razvoja IS
(5 = se zelo strinjam 1=se ne strinjam)

KORISTI STRATEGIJE RAZVOJA
Večja produktivnost podjetja
Večja notranja usklajenost podjetja
Uspešno upravljanje iz informacijskimi viri
Izboljšanje konkurenčnosti podjetja
Večja sposobnost prilagajanja spremembam v industriji
Večja kakovost izdelkov ter storitev
Večja usklajenost tehnoloških in političnih usmeritev podjetja
Večji tržni delež

1

5

III. ZUNANJE IZVAJANJE IN KONKURENČNOST PODJETJA

16. Ali menite, da podjetje lahko z zunanjim izvajanjem
konkurenčno prednost?
da, a še nimamo lastnih izkušenj
da, imamo tudi lastne izkušnje
ne
ne vem
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informatike pridobi

17. Za katero vrsto zunanjega izvajanja informatike ste se v vašem podjetju odločili?
(izberite eno trditev)
izvajanje informacijske infrastrukture
zunanje izvajanje aplikacij
razvoj aplikacij
celotna informatika
pomoč uporabnikom
drugo
18. Kako se uporabniki odzovejo na zunanje izvajanje informacijskih storitev ?
(izberi eno trditev)
odpor
zelo slab odziv
slab odziv
dober odziv
odličen odziv
19. Razlogi za zavrnitev prenosa dejavnosti na zunanjega izvajalca :
(5 = se zelo strinjam 1=se ne strinjam)

PODROČJE
Izguba ključnih zmožnosti
Zmanjšana možnost medfunkcijskega sodelovanja
Naročnik nima jasno določenih poslovnih ciljev
Podjetje nima svojega znanja
Izguba nadzora nad zunanjim izvajalcem dejavnosti
Prazne obljube izvajalca vodijo v nestvarna pričakovanje naročnika
Pojav nepričakovanih sprememb v poslovanju in tehnologiji
Naročniki ne posvečajo vodenju projekta dovolj pozornosti
Izvajalec ne zagotavlja pravočasnih, kvalitetnih in učinkovitih rešitev
Skrivanje informacij zunanjega izvajalca
Zaupanje projekta ljudem z neprimernimi izkušnjami in znanjem
Izvajalec ni tako aktiven, kot se od njega pričakuje
Člani projektne skupine pri projektu se menjajo

1

2

3

20. Prekomerno zunanje izvajanje informacijskih storitev lahko bistveno oslabi
konkurenčnost podjetja ?
da
ne
ne vem
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4

5

IV. FINANČNI VPLIVI ZUANAJEGA IZVAJANJA IS

21. Delež prihodka, namenjenega za informatiko:
manj kot 2%
2–5%
več kot 5 %
22. Zunanji izvajalec IT storitev jamči višjo zanesljivost delovanja ob nižjih stroških ?
se strinjam
se delno strinjam
se ne strinjam
23. Za storitve zunanjega izvajanja IS podjetje plačuje le koliko dejansko porabi?
se strinjam
se delno strinjam
se ne strinjam
24. Stroški za zunanje izvajanje storitev so višji kot pred uvedbo?
se strinjam
se delno strinjam
se ne strinjam

25. Zunanje izvajanje IS storitev ni nujno finančno najugodnejše za podjetje ?
se strinjam
se delno strinjam
se ne strinjam
26. Ali podjetje posluje nad povprečjem svoje panoge ?
da
ne
ne vem
ne želim odgovarjati
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27. Kakšen je vpliv zunanjega izvajanja IS na stroške:
(5 = se zelo strinjam 1=se ne strinjam)

VPLIV IS NA STROŠKE
Stroški za IS se znižajo
Zniža se cena izdelkom - storitvam
Manj zaposlenih v IS-ju podjetja
Nižji stroški za prostore IS-ja
Nižji stroški za IS opremo

1

2

3

4

5

28. Ali imate v podjetju v bodoče namen razširiti zunanje izvajanje informacijskih
storitev ?
da
ne ⇒ končaj z anketo
29. Katero področje zunanjega izvajana, ki ga izvajate sami ali ga sploh ne izvajate bi
bil zanimivo za vas ?
Vzdrževanje
Vzdrževanje
Vzdrževanje
Vzdrževanje
Vzdrževanje
Vzdrževanje
Vzdrževanje
Vzdrževanje

delovnega okolja (računalniki, monitorji, tiskalniki)
programske opreme ( pisarniška orodja, licence, druge progr. opreme)
strežnikov
strežniške programske opreme
aktivne mrežne in komunikacijske opreme
varnosti shranjevanja podatkov
poslovnih informacijskih sistemov(ERP sistema)
posebnih poslovnih informacijskih sistemov (Line of busuness sistem)
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Priloga 2: Statistične tabele

Tabela 16: Primerjava statističnih vzorcev

Povprečna
vrednost
V8_konkurenčnost
Par 1 V8_ostale trditve

N

Standardni Stand. povprečna
odklon
napaka

34.923

26

0.62796

0.12315

31.846

26

0.56829

0.11145

Vir: lasten

Tabla1 7: Primerjava korelacijskih vzorcev

N
Par 1

V8_konkurenčnost & V8_ostale trditve

Korelacija Značilnost
26

0.659

0.000

Vir: lasten

Tabela 18: Razlogi za zavrnitev prenosa dejavnosti na zunanjega izvajalca

Razlogi za zavrnitev prenosa dejavnosti na zunanjega
izvajalca:
N
V19. 1 Razlogi za zavrnitev prenosa dejavnosti na zunanjega
izvajalca:(1. izguba ključnih zmožnosti)
18
V19. 2 Razlogi za zavrnitev prenosa dejavnosti na zunanjega
izvajalca:(2.
zmanjšana
možnost
medfunkcijskega
sodelovanja)
18

Povprečna Standardni
vrednost odklon

3.22

1.003

2.94

0.802

3.06

1.162

3.22

1.353

3.50

1.150

V19. 6 Razlogi za zavrnitev prenosa dejavnosti na zunanjega
izvajalca:(6. prazne obljube izvajalca vodijo v nestvarna)
18

3.33

1.283

V19. 7 Razlogi za zavrnitev prenosa dejavnosti na zunanjega
izvajalca:(7. pričakovanje naročnika)
18

3.33

0.970

V19. 3 Razlogi za zavrnitev prenosa dejavnosti na zunanjega
izvajalca:(3. naročnik nima jasno določenih poslovnih ciljev) 18
V19. 4 Razlogi za zavrnitev prenosa dejavnosti na zunanjega
izvajalca:(4. Podjetje nima svojega znanja)
18
V19. 5 Razlogi za zavrnitev prenosa dejavnosti na zunanjega
izvajalca:(5. izguba nadzora nad zunanjim izvajalcem
dejavnosti)
18
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V19. 8 Razlogi za zavrnitev prenosa dejavnosti na zunanjega
izvajalca:(8. pojav nepričakovanih sprememb v poslovanju
in tehnologiji)
V19. 9 Razlogi za zavrnitev prenosa dejavnosti na zunanjega
izvajalca:(9. naročniki ne posvečajo vodenju projekta dovolj
pozornosti)
V19. 10 Razlogi za zavrnitev prenosa dejavnosti na
zunanjega izvajalca:(10. izvajalec ne zagotavlja pravočasnih,
kvalitetnih in učinkovitih rešitev)
V19. 11 Razlogi za zavrnitev prenosa dejavnosti na
zunanjega izvajalca:(11. skrivanje informacij zunanjega
izvajalca)
V19. 12 Razlogi za zavrnitev prenosa dejavnosti na
zunanjega izvajalca:(12. zaupanje projekta ljudem z
neprimernimi izkušnjami in znanjem)
V19. 13 Razlogi za zavrnitev prenosa dejavnosti na
zunanjega izvajalca:(13. izvajalec ni tako aktiven, kot se od
njega pričakuje)
V19. 14 Razlogi za zavrnitev prenosa dejavnosti na
zunanjega izvajalca:(14. člani projektne skupine pri projektu
se menjajo)
Vir: lasten
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18

3.33

0.970

17

3.06

1.029

18

3.22

1.166

18

3.33

1.188

18

3.44

1.042

18

3.39

1.092

18

3.39

1.092

