
Problematika procesného manažmentu sa stáva veľmi význam-

nou najmä v našich súčasných podmienkach tesne po vstupe do

Európskej únie. Firmy v regióne začínajú klásť čoraz väčší dôraz

na svoju schopnosť konkurovať v rámci európskeho priestoru.

Majú vyššiu motiváciu na hľadanie nových efektívnejších metód

riadenia a to vytvára väčšiu toleranciu aj na akceptovanie vý-

znamných zmien podnikovej kultúry spojenej s implementáciou procesného

riadenia. Práve firmy pôsobiace v našom regióne majú veľmi dobré šance na

skutočnú implementáciu zásad procesného riadenia do praxe. Zo skúseností

môžem povedať, že nezáleží na tom, či najvýznamnejším akcionárom je

zahraničný investor alebo štát. Dôležité je, aby si kompetentní uvedomovali

zmysel, náročnosť, rozsah a význam zmeny a aby boli rozhodnutí ju doviesť

do konca.  

NEBEZPEČNÝ STEREOTYP

Každá firma sa určite už skôr zaoberala otázkou efektívnosti vynakladania

prostriedkov na svoju produkciu. Firmy vyskúšali spravidla metódu propor-

cionálneho znižovania nákladov typu každý ušetrí 10 % alebo merania a par-

ciálnej optimalizácie jednotlivých činností. Skúsenosti však ukazujú, že je

málo efektívne zlepšovať nesprávne nastavené procesy. Oveľa efektívnejšie je

optimalizovať štruktúru a nastavenie procesov a súčasne optimalizovať potre-

bu zdrojov na ich realizáciu. Teda „robiť správne veci správnym spôsobom“. 

V každej firme existujú procesy, teda definované usporiadané sekvencie čin-

ností, ktoré vedú k realizácii produktu, za ktorý by mal byť ochotný iný sub-

jekt zaplatiť. Vo firmách sa však bežne stretávame s tým, že existujú procesy,

ktoré nemajú jasne definovaný ale najmä iným subjektom požadovaný pro-

dukt a o ich cene sa ani nehovorí.  Procesy vznikli dávno a „nebol dôvod“ sa

zaoberať ich obsahom. Funguje stereotyp, ktorý je veľmi nebezpečný v prí-

pade proporcionálneho znižovania nákladov, pretože na úkor nepotrebných sa

znižujú zdroje aj potrebným procesom, čoho dôsledkom je pokles kvality

firemných produktov. 

Zjednodušene povedané - firmy vznikali tak, že sa vytvoril právny rámec

a vybrala sa skupina ľudí, ktorí vedeli, ako sa majú jednotlivé činnosti vo firme

vykonávať. Keďže nemali univerzálny komunikačný nástroj na definovanie

toho, ako bude firma fungovať, každý z nich popísal svoju oblasť vlastnou

metódou, väčšinou volil jednoduché grafy a verbálny popis. Potom v závislosti

od predchádzajúcich skúseností a osobných schopností presadiť svoj názor

začnú fungovať procesy s konkrétnymi pracovníkmi, na ktoré len ťažko možno

pozrieť komplexne. Prípadné zmeny sa definujú v základných kontúrach

s tým, že prax procesy utrasie do použiteľného stavu. Utrpením sú zmeny,

ktoré treba premietnuť do pravidiel hry firmy, pretože treba prechádzať mnohé

neformalizované interné normy, prácne vyhľadávať a upravovať relevantné

pasáže. 

OPTIMALIZOVANÉ PROCESY

Ešte komplikovanejšia je situácia v starých zavedených firmách. Tam význam-

ný základ fungovania súčasných procesov pochádza z minulosti, keď boli

parametre podnikateľského prostredia a trhu celkom iné. Niekoľkokrát už

vymenili informačné systémy a dnes využívajú integrované informačné data-

bázy, ale procesy sa často podobajú svojim originálom spred mnohých rokov a

málo využívajú možnosti ponúkané IT. Dokonca aj moderné informačné sys-

témy sa im museli prispôsobiť. 

Na rozdiel od takéhoto stavu procesne riadená firma má svoje procesy opti-

malizované a dobre prehľadne zdokumentované. Každý proces má jasne defi-

novaný produkt, zaujímavý pre zákazníka a vlastníka procesu, ktorý vie čo,

prečo a ako sa deje. Vo firme je vytvorená nová firemná kultúra, ktorá pod-

poruje ducha tímovej práce a zveľaďovania firemného know–how.    

Naša spoločnosť IDS Scheer ponúka svojim zákazníkom komplexnú štruktúru

služieb a nástrojov na procesný manažment v rámci úplného životného cyklu

procesov - od optimalizovaného návrhu cez podporu implementácie nových

alebo zmenených procesov až po meranie výkonnosti procesov ako pod-

mienky trvalého udržania vysokej výkonnosti.      

Obr. 1: Business Process Management Lifecycle

RODINA NÁSTROJOV A METÓD

Základ tvorí naša rodina nástrojov a metód ARIS, ktorú odborná verejnosť hod-

notí ako jednu z najlepších pre procesný engineering. ARIS Toolset je výkon-

ným nástrojom na modelovanie a spracúvanie procesnej dokumentácie. Jeho
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výhodou je otvorenosť voči modelovanému prostrediu a vysoká flexibilita

využitia modelov. Počas 20 rokov fungovania spoločnosti IDS Scheer sa firem-

né know–how a rodina nástrojov rozšírila o veľké množstvo špecializovaných

nástrojov s integrovanými metódami na riešenie špecifických úloh rozvoja

firiem na procesnej báze. Súčasná rodina nástrojov umožňuje prácu na jednom

počítači, ale aj spoluprácu veľkých tímov v rôznych častiach sveta s využitím

internetu.  

Veľmi významnou časťou projektov, ktoré realizujeme spolu s našimi zákaz-

níkmi sú projekty komplexnej procesnej reštrukturalizácie firiem a organizá-

cií. Ako som už spomínal, v súčasnosti sú na takúto zmenu vytvorené veľmi

dobré predpoklady. Každý si uvedomuje, že zmena je nevyhnutná, a tak záleží

len na odvahe kompetentných plne využiť potenciál procesného engineeringu.

V takýchto prípadoch na základe procesnej analýzy a stratégie firmy

navrhneme novú štruktúru procesov a tomu zodpovedajúcu novú organizačnú

štruktúru. V rámci implementácie zmien vytvoríme detailné optimalizované

ARIS modely procesov, z ktorých možno vygenerovať smernice, pracovné pos-

tupy, popisy činností a ďalšiu procesnú dokumentáciu. Novú business štruk-

túru pomôžeme premietnuť do vnútropodnikových ekonomických vzťahov,

motivačného systému, požiadaviek na funkcionalitu informačných systémov

a návrhu novej firemnej kultúry. S tým súvisia aj ďalšie projekty procesného

manažmentu, ako je meranie kľúčových indikátorov výkonnosti procesov,

riadenie kvality a implementácia nepretržitého zvyšovania účinnosti procesov.

Na tieto úlohy máme k dispozícii špeciálne produkty, najmä však know–how

silného medzinárodného konzultačného tímu spolupracovníkov.  

KONZULTAČNÁ PODPORA

Samozrejme nie každý klient potrebuje uskutočniť komplexnú zmenu, preto

ponúkame aj konzultačnú podporu a nástroje na projekty cielene zamerané na

časť procesov firmy alebo niektorú oblasť. Máme skúsenosti a veľmi dobré

výsledky aj s riešením len jedného kľúčového procesu firmy. Často spolupracu-

jeme na projektoch prípravy firiem na certifikáciu podľa noriem ISO. Veľkou

výhodou je aj využitie modelov vytvorených pri procesnej optimalizácii na

následnú prípravu dokumentácie potrebnej podľa ISO 9000:2000 a ISO 14 000.

Našou filozofiou je odovzdať potrebné know–how v priebehu projektu

zákazníkovi a vytvoriť tam tímy schopné pokračovať v práci. Trvalé zvyšovanie

účinnosti procesov, čo vyžaduje aj norma ISO 9001:2000 je možné len ak túto

činnosť bude vykonávať a riadiť sám zákazník. Ak sa procesy zvyšovania  účin-

nosti procesov stanú súčasťou podnikových procesov.                                    

Fúzia, moderné technológie 
a postupy realizujú nároèné vízie
Už rok pôsobí na svetových trhoch nový gigant v oblasti kancelárskej techniky a fotografie Konica Minolta

Holding. V auguste 2003 totiž došlo k  fúzii japonských a vlastne medzinárodných spoločností Konica a Minolta.

Prečo sa tak stalo? Na to sme sa spýtali generálneho riaditeľa Konica Minolta Slovakia Mariana Hlasného.

Spoločnosti Konica a Minolta sa

zaoberali približne rovnakým sorti-

mentom, teda kancelárskou tech-

nikou a fotoaparátmi. Preto v Japon-

sku spolupracovali na vývoji

rôznych technológií, napríklad poly-

merizovaného toneru. V našich podmienkach je

ťažko predstaviteľné, že dve konkurenčné firmy

sa spoja vo vývoji spoločného produktu. V Japon-

sku je prístup iný. Dobre vedia, že keď budú

spolupracovať, tak obidve  prežijú. Napokon

pôvodná spolupráca prerástla až do fúzie.

Následne sa zlúčili aj všetky dcérske spoločnosti

a na Slovensku vznikla v septembri 2003 Konica

Minolta Slovakia, ktorá zastrešuje celú činnosť

v oblasti kancelárskej techniky. V júli 2004 totiž

prešla oblasť foto z našej pôsobnosti pod českú

sesterskú spoločnosť Konica Minolta Photo

Imaging Czech.

V čom je hlavný celosvetový prínos tejto

fúzie?

- Hlavný prínos je v tom, že Konica Minolta je ako

holding dvakrát väčšia, ako každá firma

samostatne. Má asi 38 000 pracovníkov. Z toho len

asi 100 pracuje v ústredí v Tokiu. Základné imanie

predstavuje asi 312 miliónov dolárov, pričom

hlavnými akcionármi sú významné japonské

banky a finančné inštitúcie. Preto budú nové pro-

dukty pre koncového zákazníka cenovo výhodnej-

šie ako doteraz. Prvým konkrétnym výsledkom

fúzie je veľmi úspešná tlačiareň Konica Minolta

1300, ktorú  ponúkame za výrazne nižšiu cenu,

ako jej predchodcu.

Obe pôvodné firmy boli už pred fúziou

známe svojim inovatívnym prístupom aj k

službám. Ako to vyzerá v tejto oblasti?

- Boli sme tradične hardvérovými firmami. Keď sa

pozrieme na vývoj dnes, vidíme, že marže na

predaj hardvéru klesajú a každá firma podobná

našim môže prežívať len tak, že sa živí softvérom

alebo poskytuje služby, teda pridanú hodnotu.

Navyše vo svete sa začal zvyšovať tlak firiem na

zavedenie nových lízingových a outsourcingových

služieb, lebo majú záujem znížiť svoje výrobné

náklady. Jednou cestou k tomu je aj to, že sa usilu-

jú balík služieb, ktoré nesúvisia priamo s ich
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