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1. UVOD

Nekaj desetletij nazaj je bila paradigma podjetij PRODUKTIVNOST,
desetletje nazaj KAKOVOST, danes je INOVATIVNOST.
Podjetja za uspešno delo potrebuje odlične ponavljalce zapisanih
postopkov in standardov. Vendar to za napredek ni dovolj. Potrebujejo tudi
drugače razmišljajoče.
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1.1 INOVACIJSKI POJMI

Ideja
Je zamisel, ki se porodi izumitelju in tudi inovatorju sama od sebe ali ob nekem
dogodku. Običajno se hitro pojavi , vendar lahko tudi hitro izgine , zato ni
najpomembnejši trenutek, ko nas nekaj navdahne , temveč poznejši trenutek, ko se te
ideje zavemo. (Trstenjak, A. (1981). Psihologija ustvarjalnosti).

Invencija
Je nova obetavna zamisel s potencialom, da bo postala koristna. Nanaša se lahko na
nov proizvod, storitev, proces ali sistem; npr.: industrijski proizvod, design, izboljšn
način dela, nov učni pripomoček, prihranek, varnost pri delu itd.(Likar, B. (2006).
Management inovacijskih procesov v EU)

Inovacija
•
•
•

Je nov ali bistveno izboljšan izdelek, postopek ali storitev, ki se pojavi na trgu ali
uporabi v okviru nekega postopka in se izkaže za koristno.
Izdelki, storitve in postoki morajo predstavljati novost ali bistveno izboljšavo za
uporabnika, ni pa nujno, da so novi na trgu. (Likar, B. (2006). Management inoviranja)
Je vsaka koristna novost.
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1.2 POSLOVNA INTELIGENCA

Ena od novejših definicij:
3.

Definicije se spreminjajo:

Poslovna

1. Luhn (1958)
inteligenca
„Sposobnost razumeti
odnose med dejstvi na
Tehnologije in
Hranjenje
način, da lahko vodimo akcije
aplikacije za
podatkov in
za dosego želenega cilja.“
2. Dresdner (1989):
„Koncepti in metode za
izboljšanje procesa
poslovnega odločanja z
uporabo podpornega
sistema, ki temelji na
podatkih.“

pridobivanje
podatkov

analiziranje

Dostava informacij pravim ljudem
(odločevalci ) v pravem času.

Data Warehousing
Institute (2014)
„Poslovna inteligenca
združuje podatke,
tehnologijo, analitiko in
človeško znanje z
namenom optimizirati
poslovne odločitve in voditi
uspeh podjetja. BI
programi običajno
kombinirajo podatke
podatkovnega skladišča
podjetja in BI platformo ali
set orodij za transformiranje
podatkov v uporabne
poslovne informacije, ki
omogočajo ukrepanje.“

BI pomaga pri odločanju:
1. v fazi spoznavanja z zbiranjem in pretvorbo podatkov v informacije,
2. v fazi oblikovanja rešitev z analiziranjem,
3. v fazi izbire je pomoč BI manjša.
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2. POSLOVNA INTELIGENCA PRI MERJENJU INOVATIVNOSTI
Merjenja inovativnosti družb potekajo preko merjenja posrednih podatkov.
WIPO (World Intellectual Property Organisation) skupaj z univerzo Cornell in INSEAD
letno izdaja Global Innovation Index (GII), ki je pokazatelj inovativnosti držav. Način
merjenja inovativnosti je kompleksen in sestavljen iz 7 stebrov (Dutta et all, (2016), The
Global Innovation Index 2016: Winning with Global Innovation):

1. Inštitucije, državni organi: politično okolje, regulatorji, poslovno okolje,
2. Človeški kapital in raziskave: izobraževanje, terciarno izobraževanje, raziskave in
razvoj,
3. Infrastruktura: IKT, splošna infrastruktura, ekološka vzdržnost
4. Rafiniranost tržišča: krediti, investicije, trgovina in konkurenca,
5. Rafiniranost poslovanja: delavci z znanjem, inovacijske povezave, absorbcija
znanja
6. Znanstveni in tehnološki rezultati: kreiranje znanja, vpliv znanja, difuzija znanja,
7. Kreativni rezultati: neopredmetena sredstva, kreativni izdelki in storitve, spletna
kreativnost.
Za leto 2016 je Slovenija na 32 mestu med 128 državami.
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Velikost krogca je učinkovitost
(Innovation Efficiency) količnik
izhodnega in vhodnega indeksa oz.
koliko inovacijskega izhoda država
dobi za vhod

Nismo
med
vodilnimi
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Nam bližje inovacijske kazalnike pripravlja Evropska komisija. Poimenovani so
European Innovation Scoreboard (EIS).
Pomagajo državam članicam oceniti področja na katera morajo osredotočiti svoj trud,
da bi povečali inovativne zmožnosti EIS nadzorna plošča je interaktivna in omogoča
podrobnejši vpogled v posamezne merjene količine in primerjave.

Pri evropski komisiji (2016) postavijo tudi trditev, da morajo države, da bi postale
vodilne inovatorke: »Vzpostaviti uravnotežen inovacijski sistem, ki združuje ustrezno
raven javnih in zasebnih naložb, učinkovita partnerstva za inovacije med podjetji in
akademskim svetom ter močno izobraževalno podlago in odlične raziskave.
Gospodarski vpliv inovacij se mora odražati tudi v smislu prodaje in izvoza inovativnih
proizvodov ter zaposlovanja.«
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Vir: http://ec.europa.eu/growth/industry/innovation/facts-figures/scoreboards_en
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3. POSLOVNA INTELIGENCA PRI OMOGOČANJU INOVATIVNOSTI
Imamo nov izraz BI inovacijsko infrastrukturna zmožnost, ki kaže na osnovno
zmožnost mobiliziranja in vpeljave BI funkcionalnosti za podporo inovacijam v podjetjih
preko infrastrukture, kulture in tehnoloških izboljšav (Ramakrishnan et all, 2016).
Bolj interaktivna in sodelovalna kultura je prekurzor za preoblikovanje podatkov in
informacij v eksplicitno inteligenco. Zaposleni lahko tako razvijejo sposobnosti, da sami
organizirajo svoje znanje tako, da pospešijo reševanje novih ali obstoječih problemov z
inovativnimi
3.1 Samopostrežna poslovna inteligenca
Zmožnost programske opreme, ki omogoči poslovnim uporabnikom, da analizirajo
podatke, vizualizirajo vpoglede, pridobijo in delijo informacije kot poročila in nadzorne
plošče, brez pomoči oddelka informatike (IT). Cilj samopostrežne BI je omogočiti
poslovnim uporabnikom, da postanejo samostojni in manj odvisni od IT ali timov BI pri
uporabi podatkov za pridobivanje informacij potrebnih kot odgovor na poslovna
vprašanja (Logi Analytics, 2015).
Tradicionalni BI modeli so primerni za številne situacije, a ne morejo zagotavljati
agilnosti in učinkovitosti, ki jih zahtevajo hitre spremembe.
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3.1. Infrastruktura samopostrežne poslovne inteligence
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3.2 Praktični primeri rešitev s samopostrežno BI in vpliv na inovativnost
ZALOGE
Analiza zalog omogoči spoznavanje problemov. Vodi do invencij in inovacij glede:
količine zalog, vrste nabavne metode, preureditve skladišč, načina oskrbe proizvodnje.
Nekaj področij za inoviranje:
– Zmanjševanje minimalnih nabavnih enot, frekvenca dobav, dobavna metoda (slika 2),
– Zmanjševanje varnostnih zalog,
– Preprečevanje nastanka nekurantnih zalog,
– Implementacija povleci principa (angl. pull production) za celo proizvodnjo.
– Nadzorovanje konca serij (angl. end of production – EOP) tako, da ne bo ostanka.
Spremljanje potreb kupcev, neodvisnih in odvisnih potreb ter stanja v skladišču.
Selektivno znanjševanje varnostnih rezerv do nič na koncu.
– Odpravljanje nepotrebnih zadrževalnih skladišč v proizvodnji.
– Niveliranje proizvodnje (heijunka).
– Zmanjšati manipulacijske čase s preureditvijo skladišč. Najbolj frekventni materiali
najbližje.

– Uporaba zbirnih transportov (angl. milkrun). Uporaba zunanjih zbirnih skladišč.
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Analitika zalog.
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Izbor nabavnih politik glede na
ABC/XYZ analizo zalog

Vir: Povzeto po T. Ljubič, Planiranje in vodenje
proizvodnje: modeli, metode, podatki, 2000,
str. 361.
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NABAVA
− Spremljanje planiranih in realiziranih cen in odvisnih stroškov. Izboljšana področja:
knjiženje odvisnih stroškov, ažurnost cen na infozapisih, spoštovanje procedure
kvotiranja, optimizacija plana, ureditev matičnih podatkov.
− Ocenjevanje dobaviteljev PPM, MPM.

PRODAJA
–

Spremljanje naročil in napovedi kupcev - takojšnja reakcija na odstopanja.

–

Merjenje naše uspešnosti pri kupcih PPM, MPM – takojšnje korektivne aktivnosti.

KAKOVOST
– Spremljanje raznih vrst izmetov in stanja po reklamacijskih skladiščih.
– Selektivno zmanjševanje posameznih vrst izmeta.

VZDRŽEVANJE
− Ugotavljanje ustreznosti oskrbe, podzaloženosti ali prezaloženosti.
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Ocenjevanje dobaviteljev MPM (missdeliveries per million)
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Analitični podatkovni model pri kakovosti. Galaksija shema.
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4. INOVIRANJE SISTEMOV POSLOVNE INTELIGENCE
Generator razvoju sistemov BI so:
– spreminjajoče potrebe trga,

– naraščajoča količina podatkov,
– nove tehnologije.
Pri Gartnerju (Sallam et all, 2017) predvidevajo razvoj v smereh:

̶ Naslednja generacija BI bo vsebovala odkrivanje podatkov na vizualni osnovi in
pametno urejeno Hadoop/Spark iskanje.
̶

Število uporabnikov BI s funkcionalnostjo pametnega odkrivanja podatkov bo
raslo 2 x hitreje kot število uporabnikov BI brez te funkcionalnosti. Poslovna
vrednost bo tudi 2 x večja.
̶

Naravni jezik in umetna inteligenca bosta vključena v 90 % modernih BI
platform.
̶

50 % analitičnih poizvedb bo generiranih z uporabo naravnega jezika ali pa
bodo samodejno generirane.

̶ Število običajnih (občani) podatkovnih znanstvenikov bo raslo 5 x hitreje kot
število podatkovnih znanstvenikov.
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Khan (2016) navede tri trende, ki nakazujejo razvoj sistemov BI:
− Intuitivna, poslovno centrična BI orodja. Značilnost novih orodij je uporabniška
prijaznost, fleksibilnost, analitična demokratizacija – ni potrebe po izobrazbi s
področij podatkovnih znanosti.

− BI Plus. Nova analitična orodja z zmožnostjo izvajanja napredne analitike kot
simulacija in optimizacija. Z zmožnostjo hitre interpretacije in sinteze priporočil
ob uporabi poročilnih in vizualnih zmožnosti tradicionalne BI.
− BI EDW (angl. enterprise data warehouse) in Hadoop (distribuirano hranjenje in
procesiranje velike količine podatkov) integracija. Povečuje se spoznanje
premika velike količine podatkov na platforme za obdelavo velikih podatkov
(ang. big data) in potem uvoz nazaj samo agregiranih podatkov za namen
prikaza v BI orodjih.
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Vir: Qliktech(2017)
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5. ZAKLJUČEK

● BI lahko pomaga pri merjenju posameznih kriterijev inovativnosti, pri
spoznavanju problemov in potreb trga in pri preverjanju inovativnih
idej.
● BI omogoči pregledati več variant poti. Vendar je potrebno
upoštevati tudi dejstvo, da BI ne more povedati kaj je potrebno
storiti, da bi bili kazalniki inovativnosti boljši.
● BI omogoči odkriti povezave med dejstvi – podatki, za katere prej
nismo vedeli.

● Samopostrežna BI je približala uporabo analiziranja in odkrivanja
podatkov naprednim uporabnikom, inovatorjem in inovacijskim
timom. Večinoma zadostuje krajše uvajanje.
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