
DIGITALNA
TRANSFORMACIJA 
V PODJETJU MIKRO+POLO MANUEL ROBNIK

Sodobnega sveta si ne pred-
stavljamo brez uporabe di-
gitalnih tehnologij. Postale so 
del vsakdana v zasebnem, 
kakor tudi v poslovnem sve-
tu. V podjetniškem svetu so 
pomembne strateške usme-
ritve podjetja. Tehnološko 
najnaprednejša podjetja so 
pogosto tudi najuspešnejša. 
In ker naše podjetje stremi k 
prihodnosti, smo se odločili 
za izvedbo projekta Digital-
na transformacija. 

Digitalna transformacija je celo-
vita sprememba organizacije z 
uporabo informacijske tehnolo-
gije. Prinaša optimizirano poslo-
vanje podjetja, večjo konkurenč-
nost, učinkovitejše delo zaposlenih, 
znižuje stroške, povečuje zado-
voljstvo strank (moderno se temu 
reče: izboljšuje digitalno izkušnjo 
kupcev) in ustvarja nove poslovne 
priložnosti. Digitalna transforma-
cija je odsev nujnosti prilagajanja 
tehnološkemu napredku za zago-
tavljanje konkurenčnosti na trgu in 
sledenju pričakovanjem povezanih 
uporabnikov. Digitalna transforma-

cija bo torej osnova za digitalno 
spremenjeno poslovanje. 1

DIGITALNA 
TRANSFORMACIJA  
V PODJETJU MIKRO+POLO 
ZAJEMA NASLEDNJIH 
DEVET PROJEKTOV:
1. PRIPRAVA INFORMACIJSKE 
INFRASTRUKTURE IN RAZVOJ 
KIBERNETSKE VARNOSTI

Osnova za digitalno transformaci-
jo je sodobna informacijska infra-
struktura, ki zagotavlja nemoteno 
in učinkovito delovanje podjetja ter 
zagotavlja varnost podatkov. Zara-
di zavedanja pomena varnosti je bil 
pred pričetkom projekta (digitalna 
transformacija) izveden penetra-
cijski test. 2 Na podlagi rezultatov le-
-tega bomo odpravili pomanjkljivo-
sti na ključnih segmentih ter s tem 
zagotovili bistveno bolj varno okolje.

2. DIGITALNI POSLOVNI MODEL 
V PROGRAMU LAB INTERIOR

V okviru tega projekta bo največjih 
sprememb deležen progam Lab 
Interior. Sprememba poslovnega 
modela tega oddelka bo zajema-
la cel sklop aktivnosti, podrobneje 
predstavljenih v članku »Sodob-
no načrtovanje v programu Lab 

Interior« (objavljenem v tej izdaji 
Mikrofona, op. ur.). Poleg funkcij, ki 
nam prej niso bile na voljo, bomo 
novo platformo, imenovano SO-
LIDWORKS, povezali z našim ob-
stoječim ERP sistemom (SAP). Ve-
like količine podatkov, ki smo jih do 
sedaj vnašali in prenašali ročno, se 
bodo sedaj vnesle oziroma izpol-
nile avtomatsko ali z minimalnimi 
ročnimi posegi. Vse to bo vodilo do 
bistveno izboljšane izkušnje kupca, 
več poslovnih priložnosti, hitrejše-
ga razvoja izdelkov in optimizacije 
procesa delovanja celotnega pro-
grama Lab Interiror. 

3. PRENOS IN NADGRADNJA 
SPLETNE TRGOVINE MARKET

Market se bo v okviru projekta 
tako popolnoma grafično prenovil 
kot tudi prešel na novo platformo. 
S pomočjo izboljšane spletne ana-
litike bomo lahko v naši spletni tr-
govini personalizirali »popotovanje« 
kupcev in ponudbo približali njiho-
vim nakupnim navadam. Na pod-
lagi njihovega profila in preteklih 
aktivnosti bodo lažje poiskali žele-
ne izdelke. Sistem jim bo ponudil iz-
delke, ki jih običajno kupujejo, obe-
nem pa jim priporočil sorodne in 
komplementarne izdelke; odpadel 

bo velik del »balasta«, tj. izdelkov, ki 
za njih niso relevantni. Na podlagi 
njihovih preteklih digitalnih popo-
tovanj jim bomo v prihodnje lažje 
zagotovili, da bo njihovo raziskova-
nje in naročanje hitro, enostavno 
in prilagojeno njihovim potrebam. 
Projekt je ključnega pomena za 
ohranitev vodilnega tržnega polo-
žaja v tem segmentu. 

4. NADGRADNJA ANALITIKE 
POSLOVNIH PODATKOV

Uporaba orodja Power BI bo 
nadgradila našo analitiko: omo-
gočala nam bo analiziranje po-
datkov na bistveno višjem nivoju. 
Naš obseg produktov je zelo velik 
in presega število 500.000. Za pro-
dukte so zadolženi različni prodajni 
predstavniki pri različnih strankah. 
Zbiramo ogromne količine podat-
kov, ki jih trenutno (še) ne moremo 
hitro in uporabniku prijazno analizi-
rati, potrebnega je kar nekaj dela. 
Z vpeljavo novih tehnologij bodo 
vodje in prodajni predstavniki imeli 
boljši pregled nad kupci, njihovimi 
potrebami in posledično jim bodo 
lahko bolje ustregli. Možni bodo hit-
ri pregledi nad ključnimi podatki o 
poslovanju v realnem času. Orodje 
bo omogočilo enostavno analizo in 
grafično prikazovanje rezultatov. 

5. RAZVOJ DIGITALNE KULTURE 
IN DIGITALNIH KOMPETENC 
ZAPOSLENIH

Kompetence zaposlenih so ključni 
del projekta. Zato bodo izvedena 
usposabljanja za ključne uporab-
nike in interni prenos znanj in ve-
ščin na ostale zaposlene, vključno 
z usposabljanjem o digitalnem vo-
diteljstvu za vse vodje ter z uspo-
sabljanji za dvig temeljnih digitalnih 

kompetenc. Izobrazili bomo upo-
rabnike o kibernetski varnosti in 
kako lahko vsi prispevamo k bolj-
ši kibernetski varnosti celotnega 
podjetja.

6. RAZVOJ SISTEMA 
DIGITALNEGA SODELOVANJA  
IN KOMUNICIRANJA (MS TEAMS)

Uvedba komuniciranja preko so-
dobnih digitalnih kanalov bo iz-
boljšala sodelovanje in pospešila 
pretok informacij. Izboljšala se bo 
interna komunikacija. Z uvedbo teh 
rešitev se bo zmanjšala možnost 
napak, komunikacija pa bo pote-
kala lažje in bolj tekoče. 

7. IZDELAVA BAZE ZNANJA

Digitalna baza znanja z enotnim, 
enostavnim uporabniškim vmesni-
kom bo spodbudila interni prenos 
znanja v podjetju in s tem prispe-
vala k izboljšani izkušnji zaposlenih, 
razvoju digitalnih kompetenc in di-
gitalne kulture podjetja. Olajšala bo 

tudi on-boarding novih zaposlenih. 
Prenos znanja v podjetju bo tekel 
hitreje in učinkoviteje.

8. KOMUNICIRANJE NOVIH 
KONCEPTOV POSLOVANJA

Z učinkovito izrabo obstoječih in 
novih kanalov komuniciranja bodo 
vsi zaposleni seznanjeni s potekom 
in napredkom projekta digitalne 
preobrazbe.

9. PRENOVA PROGRAMA  
ON-BOARDINGA

Prenova programa »on-boardin-
ga« bo omogočala hitrejše in učin-
kovitejše uvajanje novih zaposle-
nih v podjetje in kulturo podjetja s 
podporo sodobnih tehnologij, ki bo 
v njihovih očeh okrepilo ugled na-
šega podjetja. Obenem pa bomo 
razbremenili obstoječe zaposlene, 
saj v primeru veliko zaporednih za-
poslitev uvajanje zanje predstavlja 
precejšnjo obremenitev. Sistem 
bomo povezali tudi z mentorstvi.

1  Vir: https://data.si/blog/2019/09/27/digitalna-transformacija-nepovratna-sredstva/

2  Penetracijski test je postopek, s katerim tretja oseba oziroma organizacija preveri zmožnost 
varnostnih zaščit podjetja. Gre za naložbo v kibernetsko in informacijsko varnost. Bistvenega 
pomena je, da obrambne sisteme preizkusijo pravi profesionalci, saj je le tako moč najti in 
odpraviti različne ranljivosti in slabosti. (https://www.monitor.si/clanek/kaj-morate-vedeti-o-pe-
netracijskih-testih/191526/)
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