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Kaj prinaša …?
Po večmesečnem obdobju negotovosti proizvodna
podjetja ugotavljajo, da „korona kriza“, poleg izzivov,
prinaša tudi marsikatero priložnost za izboljšave.

Agilnost, prilagodljivost in odločnost podjetij v časih, ko je
gospodarsko okolje dinamično bolj kot kdajkoli prej, so se
izkazale za odločilne, ko gre za vprašanje, kdo bo posle
obdržal:
• Kaj je bistveno drugačnega danes?
• Kaj lahko pričakujemo?
• Na kaj staviti v prihodnjih mesecih?
Izpostavljamo 5 priložnosti oziroma načinov razmišljanja, ki
so se v praksi izkazali za uspešne.
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#1
Razmišljajmo »glokalno«
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Prednostni ukrepi v času krize
Domača in tuja proizvodna podjetja so ob razglašanju karanten ustrezno
ukrepala in zgodile so se najmanj tri spremembe globalnega razmišljanja
oziroma trije prednostni ukrepi:
• Poenostavljanje oskrbovalnih verig: Krizne razmere so podjetja prisilile v
poenostavljanje oskrbovalnih verig, saj so kompleksni sistemi v takšnih
okoliščinah podvrženi večjim tveganjem in se hitro izkažejo za vse prej kot
robustne.
• Dobavitelji bližje domu: Podjetja postajajo bolj previdna v smislu
zagotavljanja zanesljive dobave. Da ne bi bila odvisna od geografsko
oddaljenih dobaviteljev, si podjetja iščejo nove poslovne partnerje bližje
domu, da v podobnih kriznih razmerah ne bi bila več tako ranljiva. 
• Varnost zaposlenih: Ustrezne zdravstvene razmere na delovnem mestu so
že in bodo tudi v prihodnje ostale visoko na lestvici prioritet vseh

odgovornih podjetij.
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Velja načelo: »Deluj lokalno, razmišljaj globalno«
Številni strokovnjaki opozarjajo na vzpostavitev enostavnejših sistemov
oskrbovalnih verig, kjer podjetja ne bi bila tako odvisna od geografsko
oddaljenih partnerjev.
V zadnjem času je načelo tako imenovane » glokalizacije« preraslo v
osrednje poslovno vodilo. Vse več podjetij svoje proizvode trži po vsem
svetu, sočasno pa vse bolj utrjujejo vezi z lokalnimi dobavitelji.
Glokalizacija je edinstvena priložnost za slovenska podjetja, ki so
poznana, kot dobri dobavitelji. Za domačo proizvodnjo namreč vse bolj
velja, da je sposobna vzdrževati kakovost izdelkov na dolgi rok, in obenem
lahko kupcem v regiji dobavlja izredno hitro.

Globalizacije zagotovo ne bo konec
Kljub trenutni spremenjeni situaciji, se podjetja na dolgi rok utegnejo
ponovno odpreti in vzpostaviti dobavitelje z drugih kontinentov. Razlog so
seveda nižje cene materialov, delovne sile in nedostopnost določenih
tehnologij na »domačem« trgu.
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#2
Razpršimo poslovanje
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Ni dobro vseh jajc zlagati v eno košaro
Tako z vidika nabave kot tudi prodaje je izjemnega pomena razpršiti
poslovanje. Še posebej to velja za podjetja, vpeta v razvejane sisteme
oskrbovalnih verig, kjer se v kriznih razmerah pokaže njihova krhkost.
V zadnjem času strokovnjaki vse bolj spodbujajo k spremembam upravljanja
oskrbovalnih verig, s poudarkom na diverzifikaciji dobaviteljev – čim več
izdelkov proizvesti v Evropi, upravljanju tveganj in pomembni vlogi

informacijske tehnologije.
Evropska komisija svetuje, podjetjem naj razmišljajo tudi politično, ne le
geografsko. Vprašati se morajo, kako lahko pandemije, vojne in druge globalne
krize čez noč zamajejo dobavo izdelkov ali surovin in posledično uspešnost
njihove proizvodnje.
Čeprav je dobava lahko dražja, komisija priporoča, naj se podjetja osredotočijo
na dolgoročne rezultate. Lokalni dobavitelji so manj odvisni od globalnih

političnih dogodkov in zato predstavljajo manjše poslovno tveganje.
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PRIMER: Podjetje Apple
Podjetje Apple svojo strojno opremo že vse od leta 2004 v celoti
sestavlja na Kitajskem, komponente pa prihajajo iz drugih držav.
V preteklih mesecih so bile Kitajska in druge države delno ali v celoti zaprte,
zato proizvajalec ni mogel zagotoviti proizvodnje in dostopnosti priljubljenih
pametnih telefonov in računalnikov.
Podobnega sistema t.i. globalnih oskrbovalnih verig se poslužujejo še
mnoge druge velike multinacionalke. Ker ta podjetja v času karantene ne
morejo zagotavljati izdelave in dobave izdelkov, lahko pričakujemo, da se
bodo oskrbovalne verige skrajšale, oziroma jih bodo ta podjetja vsaj deloma
preselila bližje domačim državam, da se v prihodnje izognejo podobnim
poslovnim šokom. Njihov cilj je pravočasna dobava sestavnih delov, brez
zalog.
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#3
Sprijaznimo se z
digitalizacijo
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Kako je v resnici z digitalizacijo?
Ko je govora o prihodnosti gospodarstva, poslušamo le še o tem, kako se
morajo podjetja digitalizirati. Sočasno se izrazi, kot so umetna
inteligenca, roboti 5.0 in podobno zdijo privlečeni iz filma iz daljne
prihodnosti. Smo pa v zadnjem obdobju vseeno priča pomembnim
premikom.
Posledice pandemije so podjetja prisilile v iskanje novih tehnologij, ki so se jih
nekateri še pred krizo uspešno otepali zaradi pomanjkanja časa.
»Pokoronski« časi so mnoga podjetja postavili pred dejstvo, da so digitalizirano
realnost sprejela kot neizogiben ukrep, če želijo še naprej poslovati
sorazmerno tekoče tudi v času izrednih razmer.

Še vedno mislimo, da nas digitalizacija ni zajela, a …
Do pred nekaj leti nepojmljive prakse so danes standard: nakupujemo na
spletu, glasbene aplikacije nam ponudijo le skladbe, ki so nam všeč, z
zdravnikom se posvetujemo preko videoklica (telemedicina) …
Digitalna praksa pa je seveda postala tudi del podjetij: redno sestankujemo na
daljavo, roboti urejajo police v skladiščih, pošiljamo si e-račune, programi se
učijo na napakah in se samodejno izboljšujejo …
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Kako pa je z digitalizacijo v proizvodnji?
Stroji so se »naučili« komunicirati med sabo, podatki se zbirajo,
prenašajo in obdelujejo avtomatsko, pametna skladišča naročajo
material … digitalna transformacija je v polnem teku.
Za digitalizacijo proizvodnje v zelo veliki meri skrbijo programski sistemi, ki
podjetjem omogočajo pregled nad zalogami in proizvodnjo, vodjem pomagajo
planirati in upravljati proces od naročanja surovin do izdelave končnega

izdelka in priprave za odpremo.
V proizvodni praksi torej:
• Programi sami izdelajo in vzdržujejo plan delovanja
• Samodejno nadzirajo zaloge in proizvodnjo
• Avtomatski je tudi nadzor virov, da je poraba delovnih sredstev in delovne
sile vedno optimalna
• Preko planiranja materialov in proizvodnje ter merjenja učinkov programi
vzdržujejo ravnovesje med proizvodnimi stroški in zadovoljevanjem potreb
kupcev
• Z analizami dobaviteljev in nadzorom nabave pametni sistemi znižujejo
stroške nakupa materialov in izboljšujejo kakovost storitev
• Spremljanje naročil kupcev in pregled realizacije prodajnega plana je
samodejno
• Avtomatizirani so vsi računovodski in finančni postopki, vključno s plačami
in kadrovskimi procesi …
Skratka, vse več podjetij je opustilo komunikacijo preko samolepilnih lističev in
vse segmente poslovanja povezalo v digitalni tokokrog. Pametni sistemi jim
namreč povečajo produktivnost, znižajo pretočne čase in stroške ter obenem
omogočajo hitrejše odzive tudi v primeru izrednih razmer.
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dločitev je seveda na vodstvu
Digitalizacija podjetja je vse prej kot lahka naloga, ki vodstvo postavlja
pred pomembna vprašanja na vseh nivojih in področjih poslovanja.
Obenem tak poseg pomeni tudi strošek investicije v novo programsko in
strojno opremo kot tudi v izobraževanje zaposlenih, ki morajo še pred
uvajanjem sprememb razumeti namen digitalnega preklopa.

Po drugi strani se mora vodstvo zavedati, da je digitalizacija neizogibna
realnost. Z razpisi jo spodbuja tudi Evropska unija, saj si želi povečati
konkurenčnost organizacij. Digitalizirana podjetja namreč pridobijo:
• Večjo produktivnost v delovnih procesih
• Več časa za reševanje „pravih“ vprašanj
• Bolj učinkovito izvajanje dnevnih operacij
• Hitrejšo odzivnost na dinamično poslovno okolje

• Boljši vpogled v vse faze delovnih procesov
• Večjo učinkovitost oskrbovalne verige na splošno

Spremembe so vir
številnih priložnosti,
a le, če jih podjetje
pravočasno zazna in
ustrezno odreagira!
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#4
Spremljajmo kazalnike
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kazalniki je treba začeti že včeraj!
Sploh v spreminjajočih se izrednih razmerah je REDNO spremljanje
kazalnikov ključno. Zaznamuje namreč vsak nadaljnji strateški korak v
poslovanju podjetja in končni uspeh celotne oskrbovalne verige.
Analiziranje podatkov na vseh ravneh – od razvoja, preko proizvodnje, nabave
do prodaje končnim kupcem – mora postati del DNK-ja podjetij. Pomembno je,
da sproti prejemate odgovore na vprašanja, kot so:

• Kako v izrednih upravljati zamude v dobavi in proizvodnji?
• Kakšne količine proizvesti in predvsem kdaj?
• Zakaj takšen izmet v proizvodnji?
• Kdo so v danih razmerah naši najboljši dobavitelji glede?
• …
Ko se podjetja naučijo izkoristiti potencial podatkov, imajo boljši in hitrejši

vpogled v notranje in zunanje procese po celotni oskrbovalni verigi. Če želite
strateško planirati poslovanje, obvladovati stroške in optimizirati prihodke, pa
morate ustrezne kazalnike najprej določiti. Poglejmo, katere …
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Katere kazalnike sploh postaviti?
Pri postavljanju kazalnikov ne razmišljamo več le o pregledu v preteklo
delo ali analizo tekočega stanja, ampak veliko več.
Z analizo obnašanja in nakupovalnih navad kupcev lahko na primer oblikujete
povpraševanje po meri, kjer kupce "preusmerite" k izdelkom, ki so trenutno na
zalogi. Proizvodnja v tem primeru vnaprej odpremi še ne naročene izdelke, za

katere kazalniki pravijo, da bo v kratkem povečano povpraševanje.
Podjetja si torej postavijo in spremljajo tako notranje kot tudi zunanje
dejavnike, ki vplivajo na poslovanje. Vodstvo je na ta način usmerjeno k
optimalnim odločitvam, ko se pojavijo priložnosti ali pa poslovna tveganja.

Izpostavljamo le nekaj kazalnikov
Zasedenost delovnih mest
Vsaka oprema nekaj stane in želimo si jo kar najbolje izkoristiti. S pravilnim

planiranjem lahko uravnotežimo obremenjenost delovnih mest in dosežemo
boljše izkoristke opreme.
Delovna uspešnost zaposlenih
Podjetja pogosto podcenjujejo stroške dela in pozabijo meriti, kako uspešni so
zaposleni v razmerju s standardi (normativi). Če je ta številka nizka, je treba
preučiti nove metode dela, revidirati normative ali pa izračunati nove
proizvodne čase ter posledično cene. V primeru doseganja standardov pa
zaposlene nagradimo in motiviramo za dobro delo.
Splošna obratovalna učinkovitost (OOE index)
Kazalnik vključuje tako standardni delovni čas zaposlenega kot čas za počitek.
Ta odstotek je treba ustrezno uskladiti, da zaposleni dodajajo vrednost.
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Izkoriščenost proizvodnih kapacitet (OEE index)
Metrika spremlja splošno učinkovitost dela proizvodne opreme ali celotne
linije. Ta odločilni indeks razpoložljivosti, zmogljivosti in kakovosti velja stalno
spremljati in izboljševati. Del iste matrike je tudi spremljanje prekinitev
delovanja strojev, nenačrtovanega časa za vzdrževanje in časa za ponastavitve
strojev, ki ga je seveda ključno zmanjšati na minimum.
Koeficient obračanja zalog

Ohranjanje optimalnih zalog nam zagotovi večjo likvidnost in omogoča, da se
na spreminjajoče potrebe kupcev odzovemo učinkoviteje, z boljšimi dobavnimi
roki. Izognemo se tudi zastarelosti in slabi kakovosti zalog.
Zadostne zaloge materiala za delovni nalog
Dobro si je postaviti naslednje pravilo: »Zaženi proizvodnjo le, ko je na voljo
prava količino materiala«. Na ta način preprečimo zastoje tekom proizvodnega
procesa in s tem povezane stroške. Gre torej za enega pomembnejših
kazalnikov za zagotavljanje uspešnosti proizvodnega procesa.
Kakovost
Kvaliteta izdelkov je danes samoumevna, a še vedno jo je treba meriti s
pomočjo več metod. Predvsem je treba vzpostaviti jasne in dosledne
standarde kakovosti, ki sočasno iščejo vzroke za napake in jih odpravijo.
Kakovost prvih kosov (First Pass Yield)
Odstotek pravilno proizvedenih enot v primerjavi z vsemi enotami, ki smo jih
vstavili v proces v določenem časovnem obdobju. Tukaj ni za zanemariti tudi
stroške popravila in izmeta, ki sta tesno povezana s tem kazalnikom.
Izmet
Z rednim izvajanjem pregleda kakovosti vhodnih materialov, s spremljanjem
standardov tekom proizvodnega procesa in z usposabljanjem zaposlenih lahko
precej zmanjšamo ta pogosti dejavnik izgub.
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Izhodna kontrola
Nič ni hujšega, kot da kupec prejme izdelke slabe kakovosti. Z izhodno
kontrolo se takšni kosi izločijo že ob koncu proizvodnega procesa pred samo
odpremo.
Točnost in zanesljivost dobav
Gre seveda za enega najpomembnejših dejavnikov zadovoljstva strank. Tukaj
merimo kolikšen odstotek skupnih izdelkov je bilo dostavljenih pravočasno.
Naš cilj je, da dobavimo artikle na želeni rok kupca, ko pa to ni izvedljivo,
stremimo k temu, da dobavimo na potrjeni datum.
Reklamacije
Reklamacije bolijo, saj rušijo zaupanje kupcev. V grobem poznamo količinske in
kakovostne reklamacije, s pomočjo katerih izvemo, kje so težave v oskrbovalni
verigi. Pomembno pa je, da na koncu določimo in zapišemo korektivne ukrepe,
ki bodo v prihodnje preprečili podobne napake.
Vreme
Zveni bizarno, a ima smisel. Mnoga podjetja metodološko spremljajo ta
kazalnik, da lahko v smislu odpreme blaga predvidijo in hitro reagirajo na
spremembo vremenskih razmer (snežne nevihte, hudi nalivi, močna burja ...).
Geopolitični kazalniki
Še posebej v izrednih časih je pomembno, da spremljanja političnih razmer
doma in v tujini ne prepuščamo le nadobudnežem, temveč za to zadolžimo
ustrezne zaposlene, ki obveščajo o dogodkih, kot je zapiranje meja, karantena,
o tveganih območjih, pomembnih spremembah zakonodaje ...

Če podjetje še ne spremlja kazalnikov, naj si jih za začetek
postavi le nekaj. V vsakem primeru pa kazalnike spremljajmo
redno, saj lahko le na ta način pravočasno reagiramo.
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#5
Poskrbimo za
pravo moč verige
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Ni bolj in manj pomembnih členov.
Resno!
Le sodobna podjetja se resnično zavedajo, da je VSAK člen oskrbovalne
verige enakovredno povezan v celoto in vsi udeleženi stremijo k istemu
cilju: končnemu kupcu. Še posebej v izrednih razmerah se pokaže, kako
trden odnos in zaupanje smo zgradili s poslovnimi partnerji.
Pravo konkurenčno prednost lahko ustvarjamo šele, ko so naši strateški
partnerji enako predani dolgoročnemu sodelovanju in končnemu kupcu, kot
smo mi sami. Vsem členom uspešne verige je glavni cilj vračanje zadovoljnih
končnih kupcev. Zato velja, da:
• Pravi dobavitelji niso osredotočeni le na uspešno dobavo
• Proizvodnja se ne zaključi z izdelavo produkta
• Prodaja ni zaključena, ko potrošnik dobi v roke želeni izdelek

• …
Kakovost in dodana vrednost se torej ustvarjata v vsaki fazi delovnega procesa.
Poprodajne aktivnosti, podpora kupcem in ne nazadnje servisiranje so
enakovredni členi procesom nabave, proizvodnje, logistike in prodaje.
Moč oskrbovalne verige se kaže v skupnih vrednotah vseh povezanih členov,
kjer je glavni poudarek na koristi za končnega potrošnika. Od zasnove izdelka
do prodaje za vse vpletene velja vodilo »odlične uporabniške izkušnje«. Ta je

namreč odločilna pri izbiri proizvajalca, dobavitelja in drugih strateških
partnerjev. 

Vse se začne na koncu … torej pri kupcu.
Vsem partnerjem v sodobni oskrbovalni verigi
je cilj ohranjanje zadovoljnih končnih kupcev.
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Če sklenemo verigo …
V času globalne krize sta hitra odzivnost in najustreznejši čas
dobave še večja izziva, kot sicer.
Gospodarsko in politično okolje pa se neprestano spreminjata.
Podjetja morajo torej te spremembe zaznavati, se v največji meri
tudi vnaprej zavarovati in hitro odzivati, če želijo obstati.
Spremembe k sreči ne prinašajo zgolj stresnih stanj, temveč tudi
priložnost za večjo produktivnost in zadovoljstvo strank.
Ste v svojem podjetju že dovolj hitri, da lahko s poslovnimi
partnerji obrnete krizne situacije v najboljšo poslovno priložnost
doslej?
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Konferenca o oskrbovalnih verigah
v proizvodnih podjetjih
Na spletu, 1. junij 2021

PROGRAM

Zakaj na konferenco?
Zato, ker kakovost izdelka in storitve nista več dovolj. Na konferenci vam bomo
v praksi pokazali, kako ohraniti trdno oskrbovalno verigo tudi v zahtevnih časih.
Konferenca je namenjena: Vodjem nabave, proizvodnje in direktorjem v
malih in srednje velikih podjetjih.

Spoznali boste, kako slovenska podjetja premagujejo aktualne izzive.

PREVERI

Saop d.o.o.
Cesta Goriške fronte 46
5290 Šempeter pri Gorici
05 393 40 21
seminarji@saop.si
www.goss.si

PIŠITE NAM

Izjava o omejitvi odgovornosti
Saop d. o. o. je ta dokument pripravil le kot vodilo pri
razumevanju vsebine in ne kot glavni vir informacij,
namenjenih kreiranju končnih poslovnih odločitev ali
tolmačenju obstoječe vsebine. Za ostale napotke in
podrobnejši vpogled v obravnavano problematiko vam
svetujemo dodaten posvet s strokovnjaki.

