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ERP-sistem MIT Orkester 
je osrednja informacijska 
rešitev, na osnovi katere 
Medex uvaja digitalizacijo 
ter s tem podpira izboljša-
ve v poslovnih procesih in 
modelih.

Podjetje Medex je največji pol-
nilec medu in eden največjih 
slovenskih proizvajalcev pre-
hranskih dopolnil. Pri poslo-
vanju jih podpira poslovni in-
formacijski sistem MIT infor-
matika, ki mu zaupajo že od le-
ta 2005.

Kot je pojasnila direkto-
rica financ v Medexu, Mari-
ja Studen Pesjak, se je skozi 15 
let uporabe MIT Orkestra po-
slovanje občutno spremenilo. 
»Skladno z novimi zahtevami 
po poročanju in spremljanju 
poslovanja smo morali najprej 
popraviti šifrante. To nam zdaj 
omogoča spreminjanje poslov-
nih procesov na način, da se za-
posleni namesto z operativni-
mi zadolžitvami lahko ukvarja-
jo z nalogami, ki prinašajo dvig 
dodane vrednosti.«

Osrednji vir podatkov za 
vodenje poslovanja
Poslovni informacijski sistem je 
postal ogromna zbirka podat-

kov, na katero so postavili sodo-
ben poslovnoanalitični sistem 
na osnovi tehnologij Microsoft 
Power BI. Ta jim zagotavlja ka-
kovostna poročila in vpoglede 
na tako rekoč vseh poslovnih 
področjih.

»MIT pokriva skoraj vsa 
področja poslovanja, pri tis-
tih, ki jih morda ne podpira gle-
de na zahteve trga ali notranjih 
poslovnih procesov, pa se po-
vezuje z drugimi informacij-
skimi rešitvami in zbira podat-
ke. Je osrednji informacijski sis-

tem, na katerega so pripeti dru-
gi informacijski sistemi,« je po-
vedala Studen Pesjakova.

V zadnjem letu so poleg 
vzpostavitve sistema za po-
slovno poročanje z MIT Orke-
strom povezali vse ključne IT- 
naložbe: novi skladiščni infor-
macijski sistem Jungheinrich, 
informacijski sistem za vode-
nje kakovosti Lims, informa-
cijski sistem za prodajo na te-
renu Leoss, spletno trgovino, 
avtomatizacijo zajema podat-
kov s tehtnic ter sistem za mo-
nitoring porabe surovin v pro-
izvodnji.

»Digitalizacija procesov na-
rekuje, da se povezuješ z infor-
macijskimi rešitvami in storit-
vami različnih proizvajalcev. 
Zelo smo zadovoljni s tem, ka-
ko MIT to omogoča,« je poveda-
la Studen Pesjakova. Ob tem je 
opozorila na pomen dobre de-
finicije potreb, ki so jo v MIT 
razumeli in skupaj s ključnimi 
uporabniki, ki poznajo proce-
se, optimizirali postopke in 
ustrezno nastavili program-
sko opremo.

Temelj za operativne in 
strateške odločitve
O tem, kako vidi vlaganja v in-
formacijsko podporo poslova-

nju, smo povprašali tudi direk-
torico Medexa Alešo Mižigoj. 
Kot je dejala, je bila ena glav-
nih sprememb pri razvoju in-
formacijske podpore poslova-
nju lanska postavitev direkto-
rice financ na čelo IT-projek-
tov. »Odkar smo sprejeli to od-
ločitev, so naši IT-projekti bolj 
jasni in potekajo hitreje, saj so 
preneseni na višjo raven. Od-
ločanje je hitrejše, spremljanje 
in komunikacija z zunanjimi iz-
vajalci pa sta precej bolj učin-
kovita,« je povedala Mižigoje-

va in dodala, da so v zadnjem 
letu in pol tako končali števil-
ne projekte. »V vodstvu podje-
tja potrebuješ osebo, ki ima vi-
zijo in toliko vpogleda v poslo-
vanje družbe in njene potrebe, 
da bo predlagala prave rešitve.«

»Spoznali smo tudi, da pod-
jetje naše velikosti ne potrebuje 
notranjega razvoja in notranje 
službe za informatiko,« je de-
jala sogovornica. »Bolje, da to 
funkcijo izvajajo zunanja pod-
jetja s celimi ekipami strokov-
njakov. V podjetju smo enemu 
zaposlenemu samo še dodali 
funkcijo za hitro pomoč upo-
rabnikom.«

ERP je treba pripeljati na 
najvišje ravni odločanja
Na vprašanje, kakšna je Me-
dexova strategija vlaganj v IT, 
pa je Aleša Mižigoj odgovorila, 
da je treba najprej informatizi-
rati tisto, kar prinaša promet, 
in tisto, kar ustvarja najvišje 
stroške. »Torej vse, kar se tiče 
prodaje in komunikacije s kup-
ci, vključno z analizami, da vi-
dimo trende. Zagotovo je treba 
analizirati tudi vse stvari, kjer 
se ustvarja strošek.«

V Medexu trenutno izvaja-
jo strateško naložbo v digita-
lizacijo proizvodnje, kjer tudi 

sodelujejo s strokovnjaki MIT. 
Stroš ke, ki so bili prej obravna-
vani kot gozd, bodo kmalu vi-
deli kot posamezna drevesa. 
Vsi stroški proizvodnje bodo 
ločeni in nadzirani. Imeli bodo 
pregled nad tem, kakšni so pro-
cesi in koliko časa bo kaj traja-
lo. »Videla se bo izkoriščenost 
vsakega stroja in linije. Eden od 
ciljev pa je tudi, da bomo lahko 
zaposlene v prodaji opremili 
s kakovostnimi informacija-
mi, da bodo znali prodati real-
ne količine in se hkrati zaveda-
ti vpliva velikosti serij na ceno 
proizvodnje,« je povedala Ale-
ša Mižigoj.

Funkcijo sistema ERP je tre-
ba po njenih besedah pripelja-
ti na najvišje ravni odločanja 
v podjetju. »V preteklosti smo 
naredili veliko napak, ker so 
se posamezni procesi reševa-
li zunaj sistema ERP. Vse mo-
ra biti rešeno in povezano na 
ERP,« je povedala sogovornica 
in dodala, da so se včasih knji-
žili dogodki v razmiku pet ali 
šest dni, zdaj pa je vse poknji-
ženo že prvi dan. »Poslovni in-
formacijski sistem je temelj, ki 
zagotavlja kakovosten pregled 
nad poslovanjem. Vse se steka 
vanj in nato v sistem za podpo-
ro odločanju.«

Medex tlakuje pot uspešnosti  
s podatki iz ERP

Aleša Mižigoj:  
direktorica Medexa:
Spoznali smo, 
da podjetje naše 
velikosti ne potrebuje 
notranjega razvoja 
in notranje službe za 
informatiko.

Marija Studen Pesjak, 
direktorica financ, 
računovodstva in 
kontrolinga v Medexu:
MIT Orkester je 
osrednji informacijski 
sistem, na katerega 
so pripeti drugi 
informacijski sistemi.

Obiskanost lokacij in gi-
banje tokov množic sta 
podatka, ki lahko veliko 
pomagata pri načrtova-
nju poslovnih aktivnosti. 
Področij uporabe je veli-
ko; največja uporabnost 
je na ravni lokalnih skup-
nosti pri analiziranju gi-
banja množic, tudi v tu-
rizmu pri usmerjanju go-
stov ali pa pri boljšem na-
črtovanju javnega pre-
voza.

To je le nekaj primerov, ko 
si lahko pomagamo z anoni-
miziranimi podatki, zbrani-
mi prek mobilnih telefonov. 
Za kaj gre? Kot pojasnjujejo v 
podjetju A1 Slovenija, mobilni 
telefoni pri svojem delovanju 
ves čas komunicirajo z omrež-
jem in pri tem glede na lokaci-
jo baznih postaj dajejo infor-
macijo o lokaciji uporabnika. Z 
združevanjem teh informacij 
lahko z ustreznimi program-
skimi orodji določimo vzorce 
gibanja množic. Pri tem so vsi 
podatki o lokaciji anonimizi-
rani, kar pomeni, da identi-
fikacija posameznika nika-
kor ni možna in tako tudi ni 
možno razkrivanje osebnih 
podatkov.

A1 ponuja posebno orodje 
Mobility Insights
Podjetje A1 kot prvi telekomu-
nikacijski operater v Sloveniji 
ponuja možnost obsežnih ana-
liz tokov gibanja uporabnikov 
mobilnega omrežja. S poseb-
nim orodjem Mobility In sights 
lahko analizirajo obiskanost 
lokacij in spremljajo gibanje 
množic ter podatke dostavijo 
naročnikom.

Tako lahko na podlagi zbra-
nih podatkov analizirajo izvor 
obiskovalcev, ki prihajajo na 
določeno lokacijo. Ugotovijo 
lahko, s katere poštne številke 
so, pri tujih turistih pa lahko 
zbirajo podatke, iz katere dr-

žave prihajajo. Prav tako lah-
ko z množičnimi podatki ugo-
tovijo, kdaj skupine ljudi pri-
dejo in kdaj odidejo z določe-
ne lokacije oziroma koliko ča-
sa se tam zadržujejo. Z analizo 
interakcij lahko ugotovijo tudi, 
od kod množice pridejo na do-
ločeno lokacijo in kam potem 
od tod odidejo.

Spremljajo lahko eno samo 
trgovino ali pa celo občino
Vse te podatke lahko zbirajo za 
različne lokacije. Lahko gre, na 
primer, za eno večjo trgovino, 
za trgovski center, posamezno 
bančno poslovalnico, lahko za 
celo ulico, sosesko ali pa kar za 

celo občino. Podatki, ki jih zbe-
rejo, so na voljo za eno leto na-
zaj, najnovejši pa so stari vsega 
en dan. Tako lahko delajo pri-
merjave gibanja množic na do-
ločeni lokaciji v daljšem časov-
nem obdobju, lahko pa med se-
boj primerjajo določene para-
metre, zbrane na različnih lo-
kacijah.

Naročniki lahko do poročil 
hitro in preprosto dostopajo 
prek spletnega portala. In ko-
mu vse lahko takšna poročila 
koristijo? Možnosti je zares veli-
ko in z nekaj iznajdljivosti in po-
slovne žilice jih lahko koristno 
uporabi marsikatera ustanova, 
podjetje ali podjetnik.

Od banke do gostinca
Banke lahko, na primer, na 
podlagi teh podatkov ugotovi-
jo, kdaj je v njihovih posloval-
nicah največ obiskovalcev, in 
se potem odločajo o delovnem 
času in urniku zaposlenih. Av-
strijska banka Sparkasse se, na 
primer, na podlagi teh podat-
kov odloča o zapiranju starih 
in tudi o odpiranju novih po-
slovalnic, s čimer racionalizira-
jo svojo bančno mrežo in jo pri-
lagajajo potrebam komitentov. 
Podobno se lahko takšni podat-
ki koristno uporabijo za načrto-
vanje mreže bankomatov.

Trgovci, zaposleni v turiz-
mu, in druge storitvene de-
javnosti lahko na podlagi ana-
liz, ki jih omogoča Mobility In-
sights, vidijo, od kod prihajajo 
stranke, in na podlagi tega oce-
nijo, kje so bile njihove oglaše-
valske akcije bolj in kje manj us-
pešne ter kje je smiselno posta-
viti ali zakupiti nove oglaševal-
ske panoje. Zelo koristen je lah-
ko podatek, koliko strank je bi-
lo pri konkurenci oziroma so 
od njih šle h konkurenci, pred-
vidijo pa lahko celo kupno moč 
strank, ki zahajajo k njim.

Hotelirji lahko na podlagi gi-
banja tokov predvidijo lokacije 
svojih reklamnih panojev, po-

nudniki športno-rekreacijskih 
in prostočasnih aktivnosti lah-
ko na podlagi podatka, koliko 
časa se ljudje nekje zadržuje-
jo, prilagodijo nabor dejavno-
sti, ki jih ponujajo, in podobno.

Načrtovanje javnega 
prometa
Spremljanje gibanja množic 
lahko pride zelo prav tudi po-
nudnikom javnih storitev. V Av-
striji, na primer, s storitvijo Mo-
bility Insights prilagajajo vozne 
rede v javnem potniškem pro-
metu, možno pa je tudi uvaja-
nje novih ali morda opuščanje 
oziroma prilagajanje zdajšnjih 
povezav. Podobno lahko ravna-
jo tudi v drugih javnih službah, 
kot so uradi, pošte, turistično-
informacijski centri, mestna re-
darstva in druge.

Kot pravijo v podjetju A1 
Slovenija, lahko orodje Mobi-
lity Insight prilagodijo vsake-
mu podjetju glede na njegove 
želje in potrebe ter mu s tem 
omogočijo občutno prednost 
pred konkurenco.

Kako analiziranje gibanja množic 
pomaga do poslovnega uspeha
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 " Podjetje A1 kot prvi telekomunikacijski operater 
v Sloveniji ponuja možnost obsežnih analiz tokov 
gibanja uporabnikov mobilnega omrežja.


