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covaní. Tam ich zákazník má prostredníctvom inter-

netu k dispozícií online počas dohodnutého času.

Staršie údaje si môže vyžiadať z archívu SBS a opäť

získa k nim online prístup. Zásluhu na takomto

rýchlom, zjednodušenom a kvalitnom spracovaní

má softvér, ktorý upravuje kvalitu skenov pre

následné čítanie. Vyvinuli ho v spolupráci s mater-

skou firmou SBS vo Viedni a firmou Siemens PSE,

s.r.o., Slovensko. Okrem toho sa využíva vysoko

špecializovaná technológia, najmä výkonný farebný

skener s funkciou triedenia a rozpoznávací softvér.

Dokumenty spracováva asi 40 ľudí pracujúcich

v dvoch zmenách.

HLAVNOU VÝHODOU RÝCHLOSŤ

Kurt Plaino je so spoluprácou s SBS Bratislava veľmi

spokojný. ,,Hlavnou výhodou služieb SBS je rých-

losť. Keď sa zavrú dvere odlietajúceho lietadla nevi-

ete, aké peniaze vám let prinesie. Či niečo získate,

alebo naopak stratíte. Vďaka riešeniu SBS to však

o dva - tri dni neskôr vieme s presnosťou na 95 až 99

percent. A to je dôležité pre náš manažment, lebo

môže prijať rýchlo potrebné rozhodnutia. Napríklad

vzhľadom na obsadenosť linky môže rozhodnúť

o zmene typu lietadla na väčšie či menšie. Pri

starom papierovom spracovávaní leteniek sme mali

výsledky k dispozícií až ku koncu nasledujúceho

mesiaca a vtedy už bolo neskoro prijímať nejaké

operatívne rozhodnutia.

PREZENTÁCIA V MALAJZII

Úspešné riešenie SBS Ticket Scanning and

Archiving Solution prezentovala bratislavská

spoločnosť na septembrovej konferencii IATA

Revenue Accounting Meeting v malajzijskom

Kuala Lumpure. ,,Konferencia ukázala, že mnohé

letecké spoločnosti majú záujem o naše out-

sourcingové služby, lebo majú problémy so

záplavou papierových leteniek. Zástupcovia jednej

leteckej spoločnosti sa nám priznali, že si doku-

menty momentálne spracovávajú sami. Pred

troma rokmi kúpili preto tri skenery s kapacitou

60 miliónov spracovaných dokumentov. Ročne

však majú už len asi 30 miliónov papierových

dokumentov, takže ju nevyužívajú. Preto uvažujú

o zrušení svojej prevádzky a prejavili záujem out-

sourcovať spracovanie leteniek v bratislavskej

SBS. Pre nás je to zaujímavá príležitosť, lebo by

sme mohli odkúpiť ich skenery a tým by sme

získali voľnú kapacitu aj pre ďalších potenciál-

nych zákazníkov," zdôraznila Eva Sabajová.    

NOVÉ MOŽNOSTI PRE OUTSOURCING

Pravda, outsourcingové spracovanie leteniek má

obmedzenú budúcnosť. IATA totiž stanovila rok

2008 za začiatok výlučného používania elektro-

nickej podoby leteniek. Kurt Plaino pochybuje

o reálnosti dodržania tohto termínu, hoci

Austrian Airlines Group už teraz vydáva 10 až 12

percent leteniek v elektronickej podobe.

,,Papierové letenky sa budú používať po roku

2008 aspoň ešte ďalšie tri - štyri roky, takže elek-

tronický spôsob ich spracovania a archivovania

bude ešte potrebný. Na druhej strane všetko sa

postupne robí elektronickým spôsobom. Aj keď

sa prestanú používať papierové letenky, od part-

nerských aerolínií budeme stále dostávať faktúry 

a tie budú  sčasti v papierovej podobe. Papierové

faktúry však bude treba tiež dať do elektronickej

podoby, aby sme ich mohli porovnať s našimi

dátami, aby sme rýchlo zistili, či sú správne

a aby sme mohli okamžite reagovať na prípadné

nepresnosti. Outsourcovať sa dá aj veľa ďalších čin-

ností. Napríklad spracovanie zmlúv alebo pošty. 

SMER - DIGITALIZÁCIA

O budúcnosť svojej prevádzky sa neobáva ani

Eva Sabajová: ,, Naše možnosti vidíme v spraco-

vávaní papierových dokumentov rôznorodého

charakteru, napríklad došlej pošty pre firmy.

Zamestnanci tak majú v jednotnom DMS všetku

poštu - listy, faxy, e-maily - v digitálnej podobe.

Okrem toho ponúkame mobilné skenovacie pra-

covisko, ktoré doslova príde priamo k zákaz-

níkovi a takto umožní minimalizáciu času

,,zapožičania“ papierových dokumentov na spra-

covanie, prípadne sa skenovacie pracovisko

krátkodobo inštaluje v priestoroch zákazníka.

V októbri začíname robiť digitalizáciu došlých

faktúr pre našu firmu a pre spoločnosti koncernu

Siemens na Slovensku - Siemens, s.r.o. a pre PSE,

s.r.o. Pre našu materskú firmu SBS Rakúsko už

digitalizujeme všetky zmluvy, ktorých originály

sú potom fyzicky archivované tu v Bratislave.

Papierový obeh  dokumentov sa nedá robiť

donekonečna, v porovnaní s elektronickým obe-

hom je málo flexibilný. Vzniká veľká potreba

elektronickej dokumentácie, čo je príležitosť pre

Siemens Business Services“.                             
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Má synergia týchto dvoch oblastí (BPM a ERP)

novú - ďalšiu pridanú hodnotu pre zákazníkov? Je

návratnosť vložených investícií (ROI) do imple-

mentácií podnikových informačných systémov

vďaka dôrazu na podnikové procesy a tým aj na

celkové zvyšovanie výkonnosti organizácie

vyššia? Aké princípy a podľa akých zásad treba

takú implementáciu IS riadiť? 

1. IMPLEMENTÁCIA NOVÉHO ERP NA

NEVYHOVUJÚCE PROCESY = VYHADZO-

VANIE PEŇAZÍ 

Prax ukazuje, že súčasným zlepšovaním procesov

a ich implementácie v IS sa dosiahne 2,5-násobné

zvýšenie výkonnosti oproti zlepšovaniu len

samotných procesov bez podpory IS a pri imple-

mentácií nového IS bez zmeny procesov je rozdiel

výslednej výkonnosti až 10-násobný!

Pred samotnou implementáciu ERP treba mať

jasno, v čom sa líšia existujúce procesy od refe-

renčných best practice, a tiež prečo. Na základe

takejto analýzy možno rozhodnúť či meniť proces

alebo informačný systém. Preto je pri tvorbe kon-

ceptu IS nevyhnutná účasť vlastníkov jednotlivých

procesov, ktorí navrhovali daný proces a sú zod-

povední za jeho výkonnosť.

2. KOPÍROVANIE CORE PROCESOV = NIŽŠIE

MARŽE

Odpoveďou na otázku, kedy použiť overené

odvetvové štandardy a kedy investovať do riešenia

šitého na mieru môže byť štúdia zaoberajúca sa

analýzou vplyvu strategickej diferenciácie a veľ-
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kosti marží v info–komunikačnom odvetví.

Výsledkom bolo zistenie, že po krátkodobom

zvýšení marže výrazne klesli. Dôvodom bolo

vzájomné kopírovanie core procesov a tým aj

znižovanie diferenciácie medzi konkurentmi. 

Preto sa pri core procesoch treba správať ino-

vatívne a naopak - podporné procesy nastaviť na

best practice, prípadne uplatniť outsourcing.

Obecne platí, že štandardné podnikové infor-

mačné systémy nastavené na best practice má

zmysel customizovať len pre kľúčové procesy, a to

s cieľom získať konkurenčnú výhodu. V iných prí-

padoch to nemá opodstatnenie. Naše skúsenosti

hovoria, že ide maximálne o 15 až 20 % procesov.

3. VYŠŠIA INTEGRÁCIA = VYŠŠIA VÝ-

KONNOSŤ

Možno rozlíšiť viacero stupňov integrácie -

najnižšia úroveň je dátová integrácia, vyššia je

aplikačná a po nej nasleduje procesná. 

Prínos aplikačnej integrácie pred dátovou je

jasný. Vo všeobecnosti platí, že rozhrania nie sú

riešením najmä kvôli neskorším problémom pri

upgradoch a ďalšom rozvoji systému. Komplexné

ERP systémy integrujú viacero aplikácií prácou

na spoločnej databáze a tým odstraňujú rozhrania.

Aký je však prínos procesnej integrácie?

Procesná integrácia znamená dôslednú previ-

azanosť a automatizáciu procesu naprieč jed-

notlivými funkčnými modulmi. Prínosom sú

hladšie procesy, nižšia chybovosť výstupov a tým

aj spokoj-nejší externí aj interní zákazníci.

Príkladom procesnej integrácie môžu byť pro-

cesy údržby. Pri zaradení základného prostried-

ku sa nastaví interval pravidelných prehliadok

a systém už automaticky v požadovanom čase

vystaví zákazkový list, na ktorý rezervuje prís-

lušné náhradné dielce, prípadne ich objedná,

následne vystaví pracovné príkazy pre údržbu

a potom vypočíta príslušné mzdové náklady

údržby a zaúčtuje výdajky zo skladu. Pri procese

plánovania výroby systém pripraví plán údržby

na základe parametrov na opravu a údržbu zaria-

dení. 

4. MERANIE VÝSLEDKOV NEROVNÁ SA

MERANIE VÝKONNOSTI

Pri meraní výkonnosti rozlišujeme tri hľadiská,

ktoré treba zohľadniť pri implementácii

manažérskych informačných systémov:

Úspornosť, t. j. ekonomickosť zabezpečovania

vstupov (zdrojov), a to transformovaných (mate-

riál, energie, informácie...), ako aj transformujú-

cich (zamestnanci, zariadenia...).

Účinnosť, t. j. efektívnosť transformácie vstupov

na výstupy.

Účelnosť, t. j. efektivitu, s akou produkované výs-

tupy (produkty alebo služby) napĺňajú očakáva-

nia záujmových skupín (spokojnosť zákazníkov,

vlastníkov, dodávateľov...).

5. MERANIE PROCESOV = ODHAĽOVANIE

PRÍČIN

Meranie výsledkov procesu neumožňuje priebežne

odhaľovať problémy a pravé príčiny neuspokojujú-

cich výsledkov. Neuspokojujúcim výsledkom môže

byť nízka ziskovosť spôsobená vysokou nepodark-

ovosťou alebo zameraním sa na málo ziskových

zákazníkov či produkty. Na tomto poznaní sú

založené metodiky ActivityBasedCosting (ABC)

a SixSigma, ktoré meraním procesov odhaľujú

príčiny slabej výkonnosti. 

ABC priraďuje zdroje aktivitám podľa toho, ako

ich spotrebúvajú, potom priraďuje aktivity jed-

notlivým nákladovým objektom a tým získava

skutočné náklady na produkty, distribučné kaná-

ly, zákazníkov...

SixSigma sa usiluje minimalizovať rozptyl procesu

(nepodarkovosť, nedodržanie termínov...).

Dosahuje to meraním jednotlivých opakovaní pro-

cesu a detailným pohľadom na jednotlivé kroky

procesu.

Prínos implementácie SW nástrojov merajúcich

procesy je v odhaľovaní príčin slabej výkonnosti.

6. ZNALOSŤ KAUZALITY PROCESOV = ZNA-

LOSŤ BUDÚCNOSTI

Znalosť postupnosti krokov nevyhnutných na

dosiahnutie stanovených cieľov a príčinno-násled-

kových vzťahov dáva predpoklady na odhad

budúcich výsledkov. Slúži tiež ako návod na

plánovanie nevyhnutných činností vedúcich k po-

žadovaným cieľom. 

Čo z tohto poznania vyplýva pre implementácie

manažérskych informačných systémov? Pri ná-

vrhu MISu sa neuspokojiť s výsledkovými ukazo-

vateľmi, odvodenými z finančných výkazov, ale

klásť dôraz na predstihové ukazovatele merajúce

procesy a parametre transformujúcich zdrojov.

Ideálnymi sú manažérske informačné systémy

pracujúce so strategickými mapami cieľov. Najviac

ponúkaným riešením je systém Balanced

Scorecard (BSC).

7. RIADENIE VÝKONNOSTI = ITERAKTÍVNY

PROCES

Riadenie je stále sa opakujúci cyklus. Rozlišujeme

štyri fázy, a to voľba nových projektov (alokácia

zdrojov), príprava plánu, meranie prevádzky a re-

porting. Kvalita riadenia je priamo úmerná kvalite

spätných väzieb. Možnosť využívať naplno kon-

trolné mechanizmy založené na spätných väzbách

umožňujú len systémy pokrývajúce všetky fázy

riadiaceho cyklu. 

Týchto sedem zásad načrtáva spôsob, ako

uplatňovať procesné riadenie pri návrhu a imple-

mentácií podnikových informačných systémov

a tým zvyšovať výkonnosť organizácie.

Možno nimi interpretovať firemný slogan IDS

Scheer - Business Process Excellence, vyjadrujúci

firemnú stratégiu: 

„Dôrazným uplatňovaním procesnej excelent-

nosti zvyšovať hodnotu podnikov“.                      
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Our goal: Business Process Excellence

Our promise to our customers:
Increase of the business value of
IT through innovations.

Business Process Excellence

We make the
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IT is only the enabler

Our core
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process - management
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excellence in projects
and solutions
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