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Апстракт
Денес перспектива вп Македпнија, нп и вп светски рамки имаат самп
меначерите и рабптниците кпи брзп ушат, ппседуваат специјализиранп кпмпјутерскп и
технишкп знаеое и силни кпмуникациски вещтини. Се ппгплем брпј на кпмпании
препущтаат напредната кпмпјутерска технплпгија да им ги нпси најгплемипт брпј пд
прихпдите.
Меначерите вп текпт на свпетп рабптеое се сппшуваат сп прпблеми за шие
рещаваое нпсат пдлуки. Прпцеспт на нпсеое на пдлуки претставува кпгнитивен
(ментален) прпцес щтп резултира сп избпр на еднп пд некплку алтернативи рещенија.
Кпмпјутерски базираните инфпрмаципни системи им ппмагаат на меначерите
вп сите нивпа при нпсеое на вистинските пдлуки. Ппмпщта се спстпи вп тпа щтп за
релативнп краткп време сп кпристеое на сппдветен напреден кпмпјутерски систем,
меначерите имаат инфпрмации за даден прпблем. Вп тпј прпцес меначерите мпже да
кпристат инфпрмации пд сметкпвпдственипт инфпрмаципнен систем, меначмент
инфпрмаципнипт систем, системпт за нпсеое пдлуки, системите базирани на знаеое,
експертските системи и слишнп.
Клушна преднпст пд кпристеоетп на вакпв систем на кпј треба да се гледа какп
на гплема инвестиција вп кпмпанијата претставуваат намалените трпщпци вп
целпкупнптп рабптеое на кпмпанијата. Дпкажанп е дека кпмпјутеризацијата на
прпцесите на рабптеое, а вп слушајпт нпсеоетп на пдлуки ќе ппмпгне вп ефикаснп
прибираое на инфпрмациите внатре и надвпр пд кпмпанијата сп кпристеое на
спвремени кпмпјутерски алатки. Нпсеоетп на брза и вистинска пдлука птсекпгащ
претставува предизвик за меначерите.
При рабпта на пваа магистерска теза беа упптребени разлишни метпди за
спбираое ппдатпци. Метпдпт на анкетираое служеще какп пснпвен инструмент за
спбираое ппдатпци. Другите метпди се спстпеја вп разгпвпри сп целните групи, клушни
инфпрмирашки интервјуа, какп и директнп набљудуваое.
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Abstract
Today, only managers and workers, who learn quickly, possess specialized computer
and technical knowledge and strong communication skills have a perspective in Macedonia
and worldwide. A growing number of companies leave the advanced computer technology
to carry most of their revenue.
During their working manager’s face with problems and for their solution must make
decisions. The decision-making process is a cognitive (mental) process resulting in the choice
of one of several alternative solutions.
Computer-based information systems (CBIS) help managers at all levels in making
the right decisions. In a relatively short time using appropriate advanced computer system,
managers have the information for a given problem. In decision-making process, managers
can use the information from the accounting information system, management information
system, knowledge based systems, expert systems and other systems which assisting them
in making the right decision.
Such a computer-based system should be viewed as company investment, because
the key advantage of using is cost reductions in the overall operation of the company.
It has been proven that the computerization of business processes and using modern
computer tools help in efficient collection of information inside and outside the company
and significantly affect

in decision-making process. Challenge of modern managers is

making quick and right decisions.
Different methods were used to collect data for preparation of this master's thesis.
The survey method was primary instrument for data collection. I used other methods as
interviews with target groups, informing key interviews and direct observation.
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1. Вовед
Кпмпјутерски

базиран

инфпрмаципнен

систем

(ЦБИС)

претставува

прганизиранп ппврзуваое вп кпмуникациска мрежа на хардверска и спфтверска
технплпгија, кпристеое на база на ппдатпци и вклушуваое на шпвешки ресурси и
прпцедури за пбрабптка, за дпбиваое и щиреое на навремена, целпсна, тпшна и
кприсна инфпрмација.
Ппјавата на пвие системи е забележана вп 90 гпдини на минатипт век.
Кпмпјутерски базираните инфпрмаципни системи скпрп вп секпја дејнпст вп светпт и
вп мала мера кај нас целпснп ги заменуваат ппдатпците кпи дптпгащ се шуваа на
хартија, зафаќаа гплем физишки прпстпр и за пристап дп истите беще пптребен
дппплнителен наппр и време. Преку не кпристеое на кпмпјутерски базирани
инфпрмаципни системи пстанува мнпгу нискп нивптп на шпвешка прпдуктивнпст и
знашителнп се згплемува ризикпт за губеое на инфпрмациите. Вп Македпнија не
кпристеоетп на кпмпјутерски базирани инфпрмаципни системи најшестп се ппврзува
сп немаоетп на финансиски средства, видпт на бизниспт и нискптп нивп на едукација
пд инфпрматишката пбласт кај меначерскипт кадар.
Сп ппшетпкпт на 21-випт век и развпјпт на интернет технплпгијата, упптребата на
кпмпјутерски базирани инфпрмаципни системи рапиднп се згплемува пд ден на ден.
Кпмпјутерски базираните инфпрмаципни системи, придпнеспа за брпјни прпмени вп
кпмпаниите щирум светпт. Сп примената на кпмпјутерски базирани инфпрмаципни
системи, ппдатпците се пбрабптуваат и шуваат вп разлишни кпмпјутерски прпграми,
вклушувајќи специјалнп израбптени апликативни спфтвери, бази на ппдатпци, Word,
Excel и слишнп. Кпмпјутерски базираните инфпрмаципни системи придпнесуваат за
ефективнп и ефикаснп рабптеое, знашителнп ги забрзуваат прпцесите на рабптеое,
влијаат ппзитивнп при нпсеое на навремена и правилна пдлука и пвпзмпжуваат
знашителна кпнкурентска преднпст вп дејнпста на дејствуваое на кпмпанијата.
Единствен недпстатпк кпј е спгледан пд страна на меначерите е щтп кпмпјутерски
базиранипт инфпрмаципнен систем е релативнп скап, бидејќи пптребни се специјални
лица сп напредни инфпрматишки ппзнаваоа за впведуваое и пдржуваое на истипт.
Кпмпјутерски базираните инфпрмаципни системи не се пднесуваат самп на
нашинпт на кпј пдредена кпмпанија ги шува ппдатпците, туку и на нашинпт на кпј
10

кпмпанијата се ппврзува сп свпите клиенти, набавуваши, спрабптници, нп и какп ги
реализира прпцесите на ппрашка, купуваое и рекламираое. Сп кпристеое на
кпмпјутерски базиран инфпрмаципнен систем (КБИС) кпмпаниите мпжат да дпстигнат
максимална искпристенпст на секпе рабптнптп местп. Дпбрп е да се знае дека вп
светски рамки дури ппвеќе пд пплпвина пд сите капитални гпдищни трпщпци се
инвестираат вп инфпрматишките технплпгии.
Вп најгплем дел пристаппт дп инфпрмациите преку кпмпјутерска мрежа е
централизиранп, пбезбедена е една лпкација на кпја се пристапува и каде мпже да се
најдат сите релевантни инфпрмации кпи се предмет на пребаруваое или пбрабптка.
Ппвеќетп кпмпании и прганизации кпристат една централна база на ппдатпци преку
кпја се управува сп инфпрмациите прибрани пд купувашите, пкплината, инфпрмации
пкплу набавките, прпизвпдствптп, следеое на нарашките пд купувашите и слишнп.
Најшестп за база на ппдатпци се кпристи MySQL, PostgreSQL или Microsoft SQL
рещенија, вп кпмбинација сп лишнп прилагпден спфтверски интерфејс.
Централизиранипт пристап дп инфпрмациите пбезбедува нивнп ппврзуваое на
ппвеќе нивпа пд кпмпанијата. За кприсниците кпи имаат пристап дп вакпв мрежен
инфпрмативен систем претставува истп щтп и да се ппседува пристап дп дигитална
библиптека сп сппделени знаеоа. Ппследнипт развпј на ваквите системи вклушува
ппврзуваое на базата на ппдатпци пд кпмпанијата сп ппгплема надвпрещна база на
ппдатпци сп прпфесипналнп и академскп знаеое, какп щтп е Google Scholar, се сп цел
да се пбезбедат ппвеќе инфпрмации преку кпи врабптените ќе гп згплемат свпетп
знаеое.
Кпмпјутерски

базираните

инфпрмаципни

системи

се

прилагпдени

на

прганизаципните бараоа и пптреби и вп најгплем дел се разликуваат пд кпмпанија дп
кпмпанија. Тие треба да се уникатнп дизајнирани за пстваруваое на прганизациски
максимална кприст пд секпј клиент. Спфтвер инженерите кпи управуваат сп пвие
системи, пд технишки аспект, треба да предвидат сппдветни измени и прпщируваоа,
спгласнп растпт на кпмпанијата.
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2. Предмет и цел на истражувањето
Предмет на истражуваое вп магистерскипт труд ќе бидат македпнските
кпмпании пд разлишните регипни вп Македпнија, сп разлишна гплемина, брпј на
врабптени и дејнпст на рабптеое. Кпмпаниите ќе се анализираат пд аспект на видпт и
нивптп на кпристеое кпмпјутерски базиран инфпрмаципнен систем (КБИС).
Целта на магистерскипт труд е врз пснпва на спрпведенптп истражуваое за
видпт и степенпт на кпристеое на кпмпјутерски базирани инфпрмаципни системи
(КБИС) вп македпнските кпмпании да се предпшат преднпстите и дадат преппраки за
впведуваое или ппдпбруваое на кпмпјутерски базираните инфпрмаципни системи
(КБИС).

3. Методологија на истражувањето
За пстваруваое на целта првишнп ќе бидат упптребени разлишни метпди за
спбираое инфпрмации. Какп најефективен метпд за прибираое на инфпрмации ќе
бидат искпристени директните кпнтакти сп меначерите пд македпнските кпмпании вп
фпрма на структуирани и неструктуирани интервјуа. Дппплнителнп ќе се кпристи и
метпд на анкетираое сп целните групи, при щтп ќе биде издвпен репрезентативен
примерпк за спрпведуваое на анкета сп запазен ппфат на кпмпаниите пд Македпнија,
пд разлишни регипни, сп разлишна гплемина (мали, средни и гплеми кпмпании) и пд
разлишни дејнпсти на рабптеое.
Врз пснпва на направената анализа и дпбиените резултати пд испитаниците
првишнп ќе се предпшат преднпстите и дадат преппраки за впведуваое или
ппдпбруваое

на

кпмпјутерски

базираните

инфпрмаципни

системи

(КБИС).

Ппдпбруваое вп наспка на збпгатуваое на базата сп дппплнителни инфпрмации пд
важнпст за кприсникпт.
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4. Информација и информациони системи
4.1. Поим за информација и податоци
Инфпрмацијата ппстпи пд кпга ппстпи шпвекпт. Таа му ппмага на шпвекпт за да
ги сппзнае мпжнпстите на живипт и неживипт свет сп кпј е ппкружен. Пд аспект на
релативнпста, треба да се укаже дека иста семантишка инфпрмацијата е разлишна за
разлишните субјекти кпи ја примаат. Пттука е и неппхпднпста за релативизација на
инфпрмациите и ппдатпците вп врска сп пптенцијалните кприсници. Ппстпјат
ппларизирани гледищта вп дефинираоетп на ппимпт инфпрмација. На една страна се
Kroenke и Hatch за кпи „Инфпрмацијата е кплишина за кпја се намалува непдреденпста
при примаое на ппрака“1. Слишна е интерпретацијата, сппред кпја инфпрмацијата е
пна щтп ја птстранува непдреденпста при избпр. Пва пред се сè кпристи за мереое на
кплишината на инфпрмации сп мерната единица - бит, кпја е вградена вп
прпектираоетп на кпмпјутерските системи.
На другата страна се автприте кпи ја дефинираат инфпрмацијата какп псмислен
ппдатпк. Сппред Turban, „инфпрмацијата е ппдатпк кпј е така прганизиран за да
ппседува знашеое за примателпт“2. Или, сппред Weaver и спрабптниците
„инфпрмацијата е ппдатпк ставен вп кпнтекст“3. Сппред Лаудпн, „ппд инфпрмации
ппдразбираме ппдатпци, кпи се пбликувани вп фпрма кпја има знашеое и е кприсна за
лудетп.“4
Ваквите и слишни дефиниции за инфпрмации, неминпвнп впдат кпн
пбјаснуваое или дефиниција за ппимпт „ппдатпк“. Најшестп ппдатпкпт се дефинира
какп факт или фактишка спстпјба. Тпа се факти (какп мерки, статистики) кпи се кпристат
какп пснпва за размислуваое, дискусија или пресметка. Ппдатпците претставуваат
груби и непрганизирани факти кпи е пптребнп да се пбрабптат. Сппред Лаудпн
„ппдатпци, се текпви на непбрабптени факти кпи ги претставуваат настаните щтп се
слушуваат вп прганизациите, или, пак, физишкптп пкружуваое пред тие да се

1

Kroenke, D. & Hatch, R., Management Information Systems, 3rd ed. New York, McGraw Hill, 1994, стр.18 - 19
Turban E., Mc Lean.E., Wetherbe.J., Information Technologies for Management, Inc, N.Y., 1996, стр.60
3
Kroenke, D. & Hatch, R., Management Information Systems, 3rd ed. New York, McGraw Hill, 1994, стр.19
4
Лаудрпн Кенет К., Лаудрпн Чејн П., Меначмент инфпрмациски системи: Управуваое сп дигитална
кпмпанија, Арс Ламина, Скппје, 2010, стр.16
2
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прганизираат и да се ппдредат вп таква фпрма кпја лудетп ќе мпжат да ја разберат и
упптребат.“ 5 Ппдатпците мпже да се еднпставни и навидум слушајни и бескприсни се
дпдека не се прганизираат.
Карактеристики на ппдатпците:
-

Ппдатпци се нафрлан текст, мерки, факти и брпјки

-

Неселектирани и непрганизирани - не се управувани, пбрабптени и
анализирани

-

Не се прибрани вп ниту еден специфишен кпнтекст

-

Мпже да изгледаат слушајни и бескприсни се дпдека не се анализирани

-

Ппдатпците „се тпа щтп се“ и не се нешие мислеое или интерпретација на
нивнптп знашеое

Самите ппдатпци се бескприсни. Нп, кпга ппдатпците се пбрабптуваат,
прганизираат, структурираат или презентираат вп пдреден кпнтекст кпј ги прави
кприсни, се нарекуваат инфпрмации. Сп други збпрпви, инфпрмациите се тплкувани
ппдатпци. Инфпрмацијата се кпристи за да се пткрие знашеоетп на ппдатпците.
Инфпрмацијата е резултат на кпмбинираое, сппредуваое и врщеое на пресметки сп
ппдатпците.
На пример, дпкплку се каже самп 7000, тпгащ тпа е ппдатпк, дпдека
инфпрмација е дпкплку се каже 7000 е ппщтенскипт брпј за Битпла.
Карактеристики на инфпрмациите:
-

Инфпрмацијата има кпнтекст. Има знашеое вп пднпс на разгледуваната
пбласт.

-

Инфпрмациите се спстпјат пд ппвеќе видпви на ппдатпци кпи се ппврзуваат
заеднп за се дпстигне ппределенп знашеое

-

Инфпрмацијата се напда на излезпт, какп прпизвпд ппсле пбрабптката на
ппдатпците

Дпбра, релевантна и навремена инфпрмација е клуш за нпсеоетп на дпбра
пдлука. Пд друга страна пак дпбрата пдлука е клуш за ппстанпкпт и развпјпт на
кпмпанијата.

5

Лаудрпн Кенет К., Лаудрпн Чејн П., Меначмент инфпрмациски системи: Управуваое сп дигитална
кпмпанија, Арс Ламина, Скппје, 2010, стр.16
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Сп дефинициите за инфпрмација, мпже да се заклуши дека неминпвнп е
присуствптп на шпвек кпј направил избпр, дпнел пдлука или примил ппределена
ппрака. И, вп двата слушаи, субјективнпста, распплпжливптп знаеое вп мпментпт на
пдлушуваое, приемпт, искуствптп и слишнп, ппределува дали примената инфпрмација
ќе гп предизвика пшекуванптп дејствп. Пва, секакп треба да се има на ум вп кпнтекст на
меначментпт.
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4.2. Поим и дефиниција за информациони системи
Какп и при дефинираое на ппимпт инфпрмација, така и при дефинираое на
„инфпрмаципнипт систем“ ппстпјат разлишни гледищта.
Сппред еднп гледищте, инфпрмаципнипт систем е „систем кпј ги кпристи
хардверските ресурси (мащини и медиуми),

спфтвер (прпграми и прпцедури) и

шпвешките ресурси (кприсници и специјалисти) за спрпведуваое на активнпстите на
влез, пбрабптка, излез, шуваое и кпнтрпла, а сп сетп тпа врщи трансфпрмација на
ппдатпците вп инфпрмации“6.
За разлика пд пваа дефиниција вп литературата мпже да се најдат автпри кпи
прават разлика ппмеду „инфпрмаципнен систем“ и „кпмпјутерски ппддржан
инфпрмаципнен систем“.
Така Kroenke и спрабптниците сметаат дека „инфпрмаципнипт систем е птвпрен
и целпкупен систем пд кпј се дпбиваат инфпрмации. Минималнипт инфпрмаципнен
систем се спстпи самп пд три елементи: луде, прпцедури и ппдатпци, дпдека
кпмпјутерски ппддржанипт инфпрмаципнен систем, ппкрај наведените три, спдржи
ущте хардвер и прпграми.“7
Lucas гп дефинира инфпрмаципнипт систем, какп „збир на прганизирани
прпцедури, кпи ппсле нивнп спрпведуваое пбезбедуваат инфпрмации за ппддрщка на
прганизацијата“8. Сппред пвпј автпр, инфпрмаципнипт систем ппстпел дплгп пред
ппјавата на кпмпјутерите. Сетп пва укажува на тпа дека кпмпјутерската технплпгија
служи за имплементираое на инфпрмаципнен систем кпј ја ппкрива целата кпмпанија.
Нещтп слишнп, мпже да се прпшита и кај Bartol и Martin, кпи гп дефинираат
инфпрмаципнипт систем какп „збир на прпцедури прпектирани да спбираат (или
пребаруваат), пбрабптуваат, шуваат и дистрибуираат инфпрмации за ппддрщка на
планираоетп, прпцеспт на дпнесуваое пдлуки, кппрдинацијата и кпнтрплата“9. Знаши,
кпмпјутерски ппддржан инфпрмаципнен систем преставува инфпрмаципнен систем
кпј вп свпетп функципнираое вклушува кпристеое на кпмпјутерска технплпгија.

6

Leksikon Menadžmenta, FON, Beograd, 1993, стр.71
Kroenke, D. & Hatch, R., Management Information Systems, 3rd ed. New York, McGraw Hill, 1994, стр.19
8
Lucas C. H., Information System Concepts for Management, Mc Graw Hill, N.Y., 1994 стр.17
9
Bartol K.M., Martin D.C., Management, Mc Graw Hill, N.Y., 1994, стр.594
7
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Пбјаснувајќи ја упптребата на пвие термини Bartol и Martin вп ппнатампщнипт текст
наведуваат „ние кпристиме кпмпјутерски ппддржан инфпрмаципнен систем какп ппщт
термин за сите такви системи кпи се наменети за разлишните нивпа на меначментпт.“10
Ппд ппимпт „систем“ пвие автпри ги ппдразбираат кпмппнентите на
кпмпјутерски ппддржан инфпрмаципнен систем, какп щтп се системите за ппддрщка
при пдлушуваое, системи за ппддрщка на врвнптп ракпвпдствп, автпматизација на
канцеларискптп рабптеое, системите за пбрабптка на трансакции, какп и меначмент
инфпрмаципните системи (МИС).
Сппред Лаудпн, инфпрмаципнипт систем претставува „збир пд медусебнп
ппврзани кпмппненти кпи спбираат (или ппвлекуваат), пбрабптуваат, складираат и
дистрибуираат инфпрмации за да гп ппддржат дпнесуваоетп пдлуки и кпнтрплата вп
една прганизација.“11 Вп ппгплемипт брпј на слушаи, инфпрмаципните системи се
кпмпјутерски базирани системи кпи играат клушна улпга вп функципнираоетп на
самата кпмпанија. Иакп, инфпрматишките системи се кпмпјутерски базирани, знашајнп
е да се наппмени дека не секпј кпмпјутер и спфтверски прпграм мпже да се смета за
инфпрмаципнен систем. „Кпмпјутерите и сппдветните спфтверски прпграми, се
технишката пснпва, алати и материјали на мпдерните инфпрмаципни системи.
Разбираоетп на инфпрмациските системи, сепак бара разбираое и на прпблемите кпи
треба истипт да ги рещи, архитектпнските и дизајн рещенија, какп и прганизациските
прпцеси кпи впдат кпи тие рещенија“12, пищуваат Лаудрпн.
Технишки, инфпрмаципнипт систем мпже да се дефинира какп збир на
медусебнп ппврзани елементи кпи спбираат (дпбиваат), пбрабптуваат, шуваат и
дистрибуираат инфпрмации вп наспка на ппддрщка на прпцеспт на дпнесуваое
пдлуки и кпнтрпла вп една кпмпанија. Ппкрај ппддрщката при нпсеое пдлуки,
кппрдинираое и кпнтрпла, инфпрмаципните системи истп така мпже да им ппмпгнат
на меначерите и врабптените при анализа на прпблеми, кпмплексни визуелизации и
спздаваое на нпви прпизвпди.

10

Bartol K.M., Martin D.C., Management, Mc Graw Hill, N.Y., 1994, стр.594
Лаудрпн Кенет К., Лаудрпн Чејн П., Меначмент инфпрмациски системи: Управуваое сп дигитална
кпмпанија, Арс Ламина, Скппје, 2010, стр.16
12
Лаудрпн Кенет К., Лаудрпн Чејн П., Меначмент инфпрмациски системи: Управуваое сп дигитална
кпмпанија, Арс Ламина, Скппје, 2010, стр.16
11
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Вп мнпгу ппщирпка смисла терминпт инфпрмаципнен систем се кпристи за да
се прикаже интеракција ппмеду лудетп, прпцесите, ппдатпците и технплпгијата. Вп пваа
наспка, терминпт не се кпристи самп вп смисла на кпристеое на инфпрмаципнпкпмуникациската технплпгија щтп ја кпристи прганизацијата, туку и на нашинпт на кпј
лудетп кпмуницираат сп пваа технплпгија вп наспка на ппддрщка на делпвните
прпцеси.
Вп инфпрмаципнипт систем влегуваат ппдатпци, кпи пптпа се пбрабптуваат и
какп инфпрмации излегуваат пд истипт. На влезпт се спбираат непбрабптени ппдатпци
пд рамките на прганизацијата или пд нејзината надвпрещна пкплина. Пптребни е
прибираое на тпшни ппдатпци за дпбиваое на навремена и кприсна инфпрмација. За
дпбиваое на тпшна инфпрмација, ппдатпците треба да се шуваат и пбрабптуваат
сппдветнп. Ппдатпците треба да се шуваат вп фпрмат дп кпј леснп се пристапува и е
сппдветен за пбрабптка. Кпга ппдатпците се зашувуваат електрпнски, истите мпже да
се искпристат какп влез за инфпрмаципнипт систем. Ппдатпците се пбрабптуваат,
пднпснп кпнвертираат пд шисти влезни ппдатпци, вп фпрми сп ппгплемп знашеое.
Инфпрмаципнипт

систем,

се

спстпи

пд

прпграми

кпи

ги

пбрабптуваат

(трансфпрмираат) ппдатпците вп инфпрмации (излез). На излезпт пд системпт
пбрабптените инфпрмации се нпсат дп лицата на кпи им кпристат или дп активнпстите
вп кпи ќе бидат искпристени. Инфпрмациските системи истп така ппседуваат ппвратна
врска т.н. фидбек, кпја претставува излез кпј се враќа дп сппдветни врабптени вп
кпмпанијата за да ппмпгне при пценка или кпрекција на влезната фаза. На слика 1 е
даден графишки приказ на гпре наведенптп каде на јасен нашин мпже да се спгледаат
прпцесите на рабпта кпи се изврщуваат вп еден инфпрмациски систем.
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Влез
Прпблеми:
Ппдатпци
Инфпрмации
Инструкции
Мпжнпсти

Обрабптка
Прпграми
Луде
Ппрема
Шуваое

Кпнтрпла
Нпсители на
пдлуки
Сампкпнтрпла

Излез
Рещенија:
Извещтаи
Графишки прикази
Пресметки
Звушни записи
Тактики

Ппвратна врска

Сл.1. Графишки приказ на инфпрмаципнен систем

Се ппставува пращаоетп, кпја е разликата ппмеду системите и инфпрмаципните
системи ? Системите се спстпјат пд три кпмппненти: влез, прпцес на трансфпрмација и
излез. За разлика пд нив, инфпрмаципните системи имаат дппплнителна кпмппнента ппвратна врска (т.н. фидбек). Ппвратната инфпрмација се кпристи за да се утврди дали
системпт се пднесува спгласнп пшекуванптп, а дпкплку има ппределенп птстапуваое
да се изврщи сппдветна кпрекција.
Функципнираоетп на инфпрмаципнипт систем, мпже да се пбјасни сп делеоетп
на плата на врабптените вп кпмпанијата. Именп, влезпви вп системпт за плата се
шаспвите ппминати на рабпта врз шија пснпва се пресметува платата. Пресметката на
платата, кпја ја дпбива рабптникпт вп пешатена фпрма, претставува излез пд системпт.
Ппвратна врска се пбезбедува сп ппмпщ на збирнипт извещтај т.н. платен списпк.
Врабптените ја дпбиваат свпјата плата, дпдека меначерпт гп разгледува платнипт
списпк и утврдува грещки (дпкплку има) вп истипт.
Ппдатпци вп системпт се рабптните шаспви на врабптените, дпдека инфпрмации
кпи прпизлегуваат пд системпт се пресметките и извещтаите за плата. И пресметките
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за плата мпжат да ппслужат какп ппвратна инфпрмација дпкплку ппстпи грещка вп
истата.
На крај мпжеме да заклушиме дека, инфпрмаципнен систем претставува
кпмбинација на инфпрмаципна технплпгија сп шпвешка активнпст кпј ги пптппмага
пперациите, меначментпт и прпцеспт на пдлушуваое.
Активнпстите на инфпрмаципнипт систем се вп наспка на пбрабптка, снимаое,
пренпс, шуваое, управуваое и прикажуваое на инфпрмациите.
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4.2.1. Разлика помеѓу мануелен и компјутерски базиран информационен
систем
Вп сущтина, инфпрмаципните системи мпже да бидат ппделени на мануелни и
автпматизирани или ппзнати какп кпмпјутерски базирани инфпрмаципни системи
(КБИС). Пред да ппшнат да се кпристат КБИС, сите ппдатпци се внесуваа мануелнп, сите
инфпрмации се пищуваа и се шуваа вп најразлишни датптеки. Пвпј прпцес се нарекува и
не кпмпјутеризиран прпцес на рабпта. Вп нащата држава за жал и денес вп време на
кпмпјутеризација мнпгу пд ппдатпците се шуваат физишки и пристаппт дп истите е
крајнп птежнат. Пвпј нашин на прибираое и шуваое на инфпрмации е дпста
неефикасен и бара дпста време за пристап и менуваое на бараната инфпрмација. Сп
развпјпт на кпмпјутерската технплпгија и мрежните кпмуникации, а вп наспка на
елиминираое на гпренаведените прпблеми, спздаден е кпмпјутерски базиран
инфпрмаципнен систем (КБИС).
Кпмпјутерски базираните инфпрмаципни системи, тпшнп и брзп ги пбрабптуваат
ппдатпците и пбезбедуваат прецизни инфпрмации за кприсниците. За разлика пд нив,
мануелните т.н. рашни инфпрмаципни системи се далеку ппбавни и не мпжат да се
справат сп гплем пбем на инфпрмации. Истп така, мануелните системи се ппмалку
прецизни, а дпбиените инфпрмации пд истите мпже да дпведат дп лпщп дпнесени
пдлуки. Вп мали бизниси, каде е пптребна флексибилнпст и шпвешка прпценка,
ппсппдветнп е кпристеоетп на рашни вп пднпс на кпмпјутеризирани инфпрмаципни
системи.
4.2.2. Разлика помеѓу компјутерски и информациони системи
Кпмпјутерите пбезбедуваат ефективен и ефикасен нашин на пбрабптка на
ппдатпците и тие се неппхпден дел на секпј инфпрмаципнен систем. Инфпрмаципнипт
систем, вклушува мнпгу ппвеќе пткплку самп кпмпјутери. За успещна примена на
инфпрмаципнипт систем пптребнп е разбираое на бизниспт и негпвата пкплина.
На пример, за да се изгради инфпрмаципнен систем какп ппддрщка на
трансакциите кпи се изврщуваат на Оујпрщката берза, неппхпднп е да се разберат
ппстапките ппврзани сп купуваое и прпдаваое на акции, пбврзници и слишнп,
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вклушувајќи ги неправилнпсти направени пд системпт, какп и сите владини регулативи
ппврзани сп предметпт на рабпта.
При прпушуваое на инфпрмаципните системи, не е дпвплнп да се знае самп за
кпмпјутерите. Кпмпјутерите се самп мал дел пд еден кпмплексен систем кпј мпра да
биде прпектиран, управуван и пдржуван. Сппдветна аналпгија мпже да се направи сп
јавнипт трансппртен систем. Автпбусите се неппхпдни елементи на системпт за јавен
превпз, нп не и дпвплни сами на себе. Прпектираоетп на автпбуските линии,
автпбуските ппстпјки, разлишните расппреди и слишнп, бараат знашителнп ппзнаваое
на ппбарувашката, сппбраќајните правила и прпписи, ппщтинските регулативи,
безбеднпсните бараоа и слишнп. Кпмпјутерите вп инфпрмаципнипт систем, слишнп
какп и автпбусите вп системпт за јавен превпз се самп една кпмппнента, елемент пд
кпмплекснипт систем.
4.2.3. Информатичката технологија и информационите системи
Вп ппщирпка смисла, инфпрматишката технплпгија претставува збир на
кпмпјутерски системи кпи се кпристат вп кпмпанијата. Вп пптесна смисла,
инфпрматишката технплпгија се пднесува на технплпщката страна на инфпрмаципнипт
систем. Тпа вклушува хардвер, спфтвер, бази на ппдатпци, мрежи и други пстанати
електрпнски уреди. Инфпрматишката технплпгија мпже да се гледа какп пптсистем на
инфпрмаципнипт систем. Ппнекпгащ, терминпт инфпрмаципна технплпгија се
ппистпветува сп терминпт инфпрмаципнен систем.
Терминпт инфпрмаципна технплпгија вп ппщирпка смисла се кпристи за да се
ппище прганизиран збир на инфпрмаципни системи, ппфаќајќи ги нивните кприсници,
какп и меначерите кпи врщат кпнтрпла над системите.
Главната улпга на инфпрмаципната технплпгија е да ги пптппмага кпмпаниските
активнпсти и прпцеси. Какп щтп минува времетп, таа улпга ќе стане се ппважна. Затпа,
пптребнп е секпј меначер и струшен кадар вп кпмпанијата да ја прпушува
инфпрмаципната технплпгија и тпа не самп вп пднпс на нивната специјализирана
пбласт, туку и низ целата кпмпанија.
Станува пшигледнп, дека кадарпт ќе биде ппефективен дпкплку сппдветнп
разбере какп инфпрмаципните системи се изградени, какп истите се кпристат и
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управуваат. Ппефективен ќе биде кадарпт и дпкплку мпже да преппзнае и избегне
падпви и неуспеси на системпт. Ппзнаваоетп на инфпрматишката технплпгија вп
денещнп време ги згплемува щансите за врабптуваое на неврабптените лица. Денес,
иакп кпмпјутеризацијата елиминира некпи рабптни места, сепак спздаде мнпгу
ппвеќе, за лицата кпи ппседуваат напредни кпмпјутерски вещтини и знаеое пптребнп
на пазарпт на трудпт. На пазарпт на трудпт е знашителнп згплемена ппбарувашката за
инфпрматишари, какп щтп се прпграмери, систем аналитишари и дизајнери. Ппкрај тпа,
мнпгу пдлишни мпжнпсти се ппјавуваат вп нпвите пбласти, какп щтп се интернетпт,
електрпнската тргпвија, мпбилните апликации, мрежната безбеднпст, пбјектнпприентиранптп прпграмираое, телекпмуникациите, мултимедијата и управуваоетп сп
дпкументи. Денес, вп Македпнија едни пд најплатените прпфесии се тие пд
инфпрматишката пбласт. Следејќи ги трендпвите, вп ппследните некплку гпдини мнпгу
универзитети

впведпа

дпдиплпмски

и

ппстдиплпмски

студии

ппврзани

сп

инфпрматишките технплпгии.
4.2.4. Основната улога на информациониот систем
Пснпвната цел на инфпрмаципнипт систем е врз пснпва на прибрани ппдатпци
за рабптеоетп на кпмпанијата да се пбезбедат инфпрмации кпи би им биле пд кприст
на кпмпанијата. Сепак, мнпгу кпмпании иакп ппседуваат инфпрмаципнен систем, не
знаат да ја вреднуваат инфпрмацијата дпбиена какп кпмбинација пд рабптеоетп на
ппвеќетп инфпрмаципни системи вп кпмпанијата.
Какп пример, мпже да се наведат инфпрмациите прибрани преку скенерпт за
шитаое на бар кпдпви на прпизвпдите, при купуваое вп прпдавниците. Првишнп,
пснпвната намена на скенерпт беще кпнтрпла на прпизвпдите при купуваое. Нп, таа
намена не пстана за дплгп време, бидејќи гплем брпј на маркетинг кпмпании се сетиле
какп да дпбијат вреднпст пд тпј ппдатпк, пднпснп какп да дпбијат кприсна
инфпрмација. Кпмпаниите кпи рабптеле на маркетинг истражуваое ги купиле пд
синчирпт на прпдавници ппдатпците прибрани преку скенерпт и истите прерабптени и
анализирани вп фпрма на извещтај ги прпдавале назад кај истите синчири на
прпдавници. Дппплнителнп, истите маркетинг агенциите ги прпдаваа инфпрмациите и
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дп прпизвпдителите, кпи на тпј нашин имале увид вп прпдажбата на прпизвпдите низ
синчирпт на прпдавници.
Пснпвната улпга на инфпрмацискипт систем е да му ппмпгне на кпмпанијата,
врабптените вп истата да ја преппзнаат вистинската вреднпст на ппдатпците и
инфпрмациите кпи ја пдржуваат кпмпанијата. Врабптените, ппсебнп лицата кпи
ракпвпдат сп инфпрмаципнипт систем треба да им ппмпгнат на кпмпанијата за
ефикаснп искпристуваое на прибраните ппдатпци и инфпрмации.
Сп кпристеое на инфпрмаципни системи придпбивки имаат:
-

Меначерите на кпмпаниите при рещаваое на реалните прпблеми сп кпи се
сппшуваат сп ппмпщ на кпмпјутерски прпграм. Мнпгу кпмпании вп светски
рамки развиваат сппствени апликации кпи им ппмагаат на меначмент при
прибираое на тпшни инфпрмации, внатре пд кпмпанијата и надвпр пд
пкплината

-

Врабптените вп кпмпаниите кпи имаат кпи ги истп така ги кпристат
системите или внесуваат инфпрмации вп истите

-

Лица и прганизации надвпр пд кпмпанијата: клиенти, заинтересирани
страни, акципнери, владини институции

24

5. Менаџерски нивоа
1. Нивп на стратещкп планираое
Стратещкптп планираое ги вклушува меначерите кпи се напдаат на врвпт на
прганизациската хиерархиска структура. Терминпт „стратещки“ се пднесува на
дплгпрпшнптп влијание на пдлуките на тпп меначерите вп кпмпанијата.
2. Нивп на меначмент кпнтрпла
Среднптп нивп на меначери вп зависнпст пд прганизациската структура на
кпмпанијата ги вклушува регипналните меначери, директприте на прпизвпдствп,
ракпвпдителите на пддели и слишнп. Нивнптп нивп, шестп се нарекува „меначмент
кпнтрплнп нивп“ ппради нивната пдгпвпрнпст за ставаое на планпвите вп акција и
пбезбедуваое на ппстигнуваоетп на целите.
3. Ппераципнп нивп
Пснпвнптп нивп на меначери се лица кпи се пдгпвпрни за спрпведуваое на планпвите
специфишнп пдредени пд меначерите на ппвиспките нивпа. Нивнптп нивп се нарекува
„кпнтрплнп нивп на пперациите“, бидејќи тпа е местптп каде директнп се изврщуваат
пперациите (рабптите).
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5.1. Влијанието на менаџерското ниво, врз изворот на информации и
нивната форма
При дизајнираое на инфпрмаципнен систем важнп е да се разгледа нивптп на
меначментпт. Некпи нивпа мпже да влијаат на извпрпт на инфпрмации и нашинпт на
кпј истите се презентирани.
Меначерите пд стратещкптп нивп, ппгплем акцент ставаат на инфпрмациите за
живптната средина, пткплку меначерите пд ппниските нивпа. Меначерите на
пснпвнптп нивп, какп најважни ги сметаат внатрещните инфпрмации.
Меначерите пд највиспкптп нивп претппшитаат инфпрмации вп кратпк и
сублимиран фпрмат, дпдека меначерите пд пснпвнптп нивп сакаат детални
инфпрмации и извещтаи за ефективнп изврщуваое на рабптите.

M1

M11

M13

M12

Сл.2. Тек на инфпрмациите13

Сущтината на пренесуваое на инфпрмациите пд еден инфпрмативен пункт дп
друг вп инфпрмаципнипт систем се спстпи вп инфпрмираое, наспшуваое или
наредуваое. Сп други збпрпви, текпт на инфрпмациите мпже да биде (Сл.2):
-

вертикален, пдгпре надплу вп вид на дпделуваое на задаши или наредуваое, и
пддплу нагпре вп вид на известуваое; и

-

хпризпнтален, кпмуницираое ппмеду меначери на истп хиерархискп нивп,
размена на инфпрмации.

13

Јплевски Тпме, Впвед вп меначмент, АД Кирп Дандарп, Битпла, 2004, стр.69-70
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Нејасни инфпрмации дезинфпрмираат и ппгрещнп наспшуваат. Секакп дека
заради тпа сите трпат. Акп е дадена ппгрещна наредба, акп е направенп ппгрещнп
бараое, или пак бараоетп, т.е. наредбата се нејасни, щансите да се дпбијат саканите
резултати, вп најдпбар слушај, се слаби. Јасната инфпрмација му претхпди на
дпбиваоетп на саканипт резултат.
Факт е дека правилнптп управуваое сп инфпрмациите сп ппмпщ на
кпмпјутерски базиран инфпрмаципнен систем (КБИС) е пд пресуднп знашеое на сите
меначерски нивпа вп кпмпанијата.
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6. Компоненти и карактеристики на системскиот пристап
„Системскипт припд кпн ппјавите е карактеристишен пп тпа щтп секпја целина
се разгледува какп дел пд некпја ппгплема целина, при щтп таа целина ќе мпже да се
спгледа и да се пбјасни акп се гледа неизплиранп какп сама за себе, туку какп дел на
целината на кпја и припада.“14
Системпт, претставува група на елементи кпи се интегрирани сп заеднишка цел.
Сите системи немаат иста кпмбинација на елементи, нп пснпвната фпрма е прикажана
на сликата, ппдплу:
Цели

Кпнтрпла

Влез

Трансфпрмација

Излез

Сл.3. Пснпвна фпрма на систем

Влезните ресурси се трансфпрмираат вп излезни. Кпнтрпла или т.н. фидбек е
пптребен за да се пптврди испплнуваоетп на целите на системпт. Кпнтрплнипт
механизам, преку ппвратна врска дпбива инфпрмации пд излезпт и истите ги
сппредува сп целите, при щтп директнп дава сигнал на влезпт дпкплку е пптребна
ппределена прпмена.

14

Јплевски Тпме, Впвед вп меначмент, АД Кирп Дандарп, Битпла, 2004, стр.27
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Системите мпжат да бидат птвпрени и затвпрени. Птвпрените системи се
ппврзани сп пкплината и нивните текпви на ресурси. Затвпрените системи не се
ппврзани сп пкплината и ппстпјат самите за себе.
Секпја кпмпанија вп реалнипт свет е птвпрен систем, бидејќи неминпвна е
ппврзанпста сп пкплината. Сппред прпф. д-р Тпме Јплевски „Секпја кпмпанија се прави
пд луде, за луде“. Ппкружуваоетп на кпмпанијата е секпгащ стпхастишкп,
нерамнпмернп, без некпја закпнитпст и тещкп предвидливп.
Секпј систем се спстпи пд ппвеќе пптсистеми кпи се взаемнп ппврзани.
Пптсистемпт претставува самп систем вп рамките на друг ппгплем систем. Вп ппследнп
време, вп литературата, мпже да се сретне ппимпт „супер систем“, а тпа е вп слушај
кпга ппределен систем е дел пд некпј ппгплем систем. Ппгплемипт систем се нарекува
супер систем.
Друга ппделба на системите е на физишки и кпнцептуални. Кпмпаниите се
физишки системи, бидејќи се спставени пд физишки ресурси. Дпкплку системпт кпристи
кпнцептуални ресурси - инфпрмации и ппдатпци, тпгащ станува збпр за кпнцептуален
систем. На пример, кпмпјутерпт е физишки систем, дпдека ппдатпците и инфпрмациите
кпи се шуваат вп негп мпже да се разгледуваат пд аспект на кпнцептуален систем.
Системскипт пристап претставува апстрактен нашин на мислеое, нп има
пптенцијална вреднпст за меначерите вп кпмпаниите. Системскипт пристап:
-

ја намалува кпмплекснпста

-

бара дпбрп дефинираое на целите

-

гп нагласува заеднишкптп, тимскп рабптеое

-

пвпзмпжува медусебнп внатрещнп ппврзуваое

-

враќа вреднпсти
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7. Компјутерски базирани информациони системи (КБИС)
Кпмпјутерски

базирани

инфпрмаципни

системи

(КБИС)

претставува

инфпрмациски систем кпј ја кпристи кпмпјутерската технплпгија за изврщуваое на
некпи или сите пд ппставените задаши.
Таквипт систем не мпра да биде гплем и мпже да вклушува самп еден
перспнален кпмпјутер и сппдветен спфтвер. Вп други слушаи, ваквите системи
вклушуваат гплем брпј на кпмпјутери (вп некпи слушаи и илјадници) сп дппплнителни
уреди, какп принтери, плптери и слишнп, взаемнп ппврзани вп жишна или безжишна
кпмуникациска мрежа и бази на ппдатпци. Вп најгплем брпј на слушаи ваквипт вид на
инфпрмативен систем ги вклушува и лудетп. Ппдплу се наведени пснпвните елементи
на КБИС. Треба да се има предвид дека не секпј систем ги спдржи сите набрпени
елементи.
Згплемената кпмплекснпст на делпвните активнпсти дпведе дп ппјавата на
КБИС. Какп главни пришини мпже да се наведат следните:
-

Светска кпнкуренција (Се ппгплем брпј на бизниси сп ппмпщ на CBIS,
пднпснп преку свпите веб страни се присутни на светските пазари и се
бпрат сп кпнкуренти пд целипт свет)

-

Кпмплексна технплпгија (Технплпгијата е длабпкп навлезена вп секпј
бизнис. Пример за тпа се бар кпд скенерите, системите за резервираое на
авип карти, банкпматите, рпбптите вп прпизвпдствп и слишнп)

-

Намалуваое на рпкпвите (Сите фази вп бизнис прпцесите се врщат ппбрзп
пд билп кпга. На пример, телемаркетинг, електрпнска нарашка и прпдажба,
„just in time“ дпстава на репрпматеријали и слишнп)

-

Спцијални пгранишуваоа (Некпи прпизвпди и услуги не се ппсакувани пд
страна на ппщтествптп. Ппради тие пришини, делпвните пдлуки треба да се
темелат псвен на екпнпмските фактпри и на ппщтествената прифатенпст и
трпщпци, какп и на нивнптп влијание врз живптната средина)
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Кпмпјутерски базиран
инфпрмаципнен систем
Прпблем

Сметкпвпдствени
инфпрмаципни системи
Менаџмент
инфпрмаципни системи

ОДЛУКА

Инфпрмации

Системи за ппддршка на
пдлучуваоетп
Виртуелна канцеларија

Решение
Системи базирани на
знаеое

Сл.4. КБИС мпдел
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7.1. Развој на компјутерски базирани информациони системи
Пбрабптка на ппдатпци (Data Processing - DP) вп текпт на првата пплпвина на
дваесеттипт век
Меначмент на инфпрмаципни системи МИС (Management Information Systems MIS) 1964
-

IBM гп прпмпвираще кпнцептпт какп нашин за прпдажба на диск датптеки и
терминали

-

МИС кпнцептпт прифати дека мпра да бидат имплементирани кпмпјутерски
апликации какп примарна цел за креираое и управуваое сп инфпрмациите

Системи за ппддрщка на пдлушуваое СПП (Decision Support Systems - DSS) 1971
-

СПП системите се инфпрмаципни системи наспшени кпн пдреден прпблем,
кпј меначерпт мпра да гп рещи и за истипт да дпнесе пдлука

-

Дпдека МИС се пднесува на прганизација или група, СПП е наспшен кпн
индивидуа и специфишен прпблем

Автпматизација на канцелариски рабпти АКР (Office Automation - OA) 1964
-

Ја плеснува кпмуникацијата

-

Ја згплемува прпдуктивнпста ппмеду меначерите и врабптените вп
канцеларија преку упптреба на електрпнски уреди

-

Вклушува разлишни апликации, какп видеп кпнференции, гпвпрна ппщта,
електрпнска ппщта, десктпп издаващтвп и слишнп

Вещташка интелигенција ВИ (Artificial Intelligence - AI), Експертски системи ЕС
(Expert Systems - ES) 1990
-

ВИ е апликација кпја им пвпзмпжува на кпмпјутерскипт систем да изврщува
задаши на лпгишкп размислуваое какп и лудетп

-

Експертскипт систем е специјална ппдкласа на ВИ, кпј функципнира какп
специјалист самп вп пдреденп ппле.

-

Пгранишуваое на ЕС: Не ја ппдпбрува свпјата интелигенција сп текпт на
времетп. Еден пд нашините за надминуваое на пва пгранишуваое е да се
кпристат неврпнски мрежи, електрпнски и математишки аналпгии сп
шпвекпвипт мпзпк
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7.2. Елементи на компјутерски базирани информациони системи
(КБИС)
Кпмпјутерски

базирани

инфпрмаципни

системи

(КБИС)

вп

сущтина

претставуваат системи кпи какп пснпва ја кпристат кпмпјутерската технплпгија при
изврщуваое на дел или сите планирани рабптни задаши. Пснпвните кпмппненти на
пвпј систем се прикажани вп ппглавјата щтп следуваат.
7.2.1. Хардвер
Термин щтп се пднесува на мащини, мащинерија. Хардверпт кпј гп претставува
физишкипт аспект на инфпрмаципнипт систем и се спстпи пд периферни уреди,
кпмпјутерски делпви и сервери. Пваа категприја гп вклушува кпмпјутерпт, кпј ущте се
нарекува централна единица и цела негпва ппрема за ппддрщка. Какп ппрема за
ппддрщка мпже да се јават влезнп-излезните уреди, уредите за складираое и
кпмуникациските уреди. Ппремата за ппддрщка: мпнитпрпт, тастатурата, глувшетп,
пешатарпт и слишните уреди рабптат синхрпнизиранп за прифаќаое, пбрабптка и
прикажуваое на прибраните инфпрмации. Кпмпјутерската ппрема се кпристи за
внесуваое, пбрабптка и преглед на ппдатпците вп инфпрмаципнипт систем. Денес,
какп хардвер се кпристат и гплем брпј на мпбилни пренпсливи уреди (смарт телефпни,
таблети и слишнп) кпи ја врщат истата функција, нп дппплнителна преднпст им е
нивната мпбилнпст.
7.2.2. Софтвер
Терминпт спфтвер се пднесува на кпмпјутерски прпграми и прирашници
(дпкплку ги има) за нивна ппддрщка. Кпмпјутерските прпграми се спстпјат пд
инструкции кпи се преппзнатливи за мащината (хардверпт) и сп шија ппмпщ пд
влезните ппдатпци се генерираат кприсни инфпрмации. Спфтверпт дава наспки на
системпт и му укажува на хардверпт какп да ја изврщи пдредена задаша. Без спфтвер,
не ппстпи нашин за кпристеое на хардверпт. Спфтверите кпи се кпристат мпжат да
бидат:
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-

апликативни, прпграми напищани пп бараое на кприсникпт вппбишаенп се
напищани пд сппственипт прпграмерски тим или пд прпфесипнален прпграмер
за да ги задпвплат уникатните прганизациски бараоа или

-

системски, какп щтп е пперативнипт систем Windows, Linux и слишнп.

7.2.3. Податоци или информации
Ппдатпците се факти и брпјки кпи се пбрабптуваат сп ппмпщ на кпмпјутер и
излегуваат какп инфпрмации. Тие претставуваат влезна сурпвина на инфпрмациските
системи и истите се запищуваат вп сппдветна база на ппдатпци. Ппдатпците мпже да
се сретнат вп некплку фпрми, вклушувајќи ги традиципналнп алфанумеришките
ппдатпци, спставени пд брпеви и букви и други знаци кпи ппищуваат ппределена
делпвна активнпст, настан или субјект.
Текстуални ппдатпци, се спстпјат пд решеници и параграфи кпи се кпристат вп
писмената кпмуникација.
Мпже да се сретнат ппдатпци вп фпрма на слики, какп щтп се графишките
фпрми и фигури, аудип ппдатпци, шпвешки и друг вид на звуци кпи истп така се важни
фпрми на ппдатпци. Ппдатпците мпра да ги испплнуваат следните критериуми
(услпви):
-

Сеппфатнпст, щтп знаши дека сите ппдатпци ппврзани сп сппдветен предмет
на интерес се присутни вп базата на ппдатпци

-

Неппвтпрливпст, знаши дека секпј ппдатпк ппстпи самп еднащ, пднпснп не
се дуплира вп базата на ппдатпци

-

Сппдветна структура, щтп знаши дека ппдатпците се шуваат на нашин на кпј се
минимизираат трпщпците за пбрабптка и шуваое на истите

Ппдатпците вп инфпрмаципните системи се прганизирани вп:
-

Пбрабптка и прганизираое на ппдатпци вп бази на ппдатпци

-

Бази на знаеое, вп најразлишни фпрми, какп щтп се факти, правила, студии
на слушаи и успещни бизнис практики

База на ппдатпци е местптп каде се спбрани и ппврзани датптеките и табелите
кпи спдржат ппдатпци. Таа преставува централизиран и структуриран збир на
ппдатпци зашуван на кпмпјутерски систем.
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-

Пп пптреба базата на ппдатпци пбезбедува капацитет за прибираое,
дпдаваое, менуваое и брищеое на инфпрмации.

-

Пбезбедува капацитети за пбрабптка на прибраните ппдатпци вп кприсни
инфпрмации

Базата на ппдатпци најшестп се управува пд страна на администратпр.
Вп спвремените бази на ппдатпци, најшестп се шуваат пгрпмен брпј на ппдатпци
и дпкументи. На бараое на кприсниците, ппдатпците се пбрабптуваат вп мнпгу
кприсни инфпрмации и најшестп вп визуелна фпрма им се прикажуваат на
кприсниците.
Трансфпрмираоетп на ппдатпците вп инфпрмации кпи мпжат да се шитаат и
разбираат пд лудетп е главната цел на КБИС.
7.2.4. Процедури
Прпцедури се пплитиките сп кпи се уредува рабптеоетп на кпмпјутерскипт
систем. Прпцедурите претставуваат ппстапки низ кпи ппминува КБИС вп наспка на
ппстигнуваое на задашите. „Прпцедурите за врабптените, се истп щтп спфтверпт за
хардверпт“, е шестп кпристената аналпгија за илустрираое на улпгата на прпцедурите
вп КБИС. Прпцедурите, најшестп се вп писмена фпрма, какп инструкции за врабптените,
прирашници и дпкументација пптребна за рабпта на КБИС.
7.2.5. Човечки ресурси
Секпј КБИС има пптреба пд луде за да биде кприсен. Секпј КБИС е управуван и
впден пд луде за луде. Врабптените мпже да креираат и кпристат кпмпјутерски спфтвер
и да ја изберат нивната примена. Инфпрмацијата щтп се пренесува пд кпмпјутер и кпја
е разбрана пд луде, станува знаеое. Скпрп сите автпри се спгласуваат дела лудетп се
најзнашајнипт елемент на КБИС. Без луде, кпмпјутерските системи нема да бидат вп
мпжнпст да рабптат. Пд пвпј елемент (ресурс) зависат успесите и загубите на
инфпрмаципнипт систем. Пд аспект на шпвешките ресурси се јавуваат:
-

Крајните кприсници (шестп нарешени самп кприсници или клиенти) се лудетп
кпи гп кпристат инфпрмаципнипт систем или инфпрмациите кпищтп истипт
ги спздава. Тие мпжат да бидат, сметкпвпдители, тргпвци, инженери,
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службеници, клиенти или меначери. Ппвеќетп пд нас сме крајни кприсници
на инфпрмаципните системи.
-

Систем аналитишар (пдгпвпрен за пткриваое на пптребите за развиваое на
нпв или ппдпбруваое на ппстпјнипт систем)

-

Администратпр за база на ппдатпци (рабпти сп кприсниците и систем
аналитишарпт за спздаваое на бази на ппдатпци кпи ќе ги спдржат
пптребните ппдатпци за кприсниците)

-

Специјалист за мрежи (рабпти сп кприсниците и систем аналитишарпт за
впсппставуваое и пдржуваое на кпмуникациската мрежа на ппдатпци)

-

Прпграмери (ја кпристат дпкументацијата израбптена пд страна на систем
аналитишарпт за да напищат кпд и направат кпмпјутерска апликација за
кприсниците)

7.2.6. Мрежно комуникациски ресурси
Телекпмуникациските мрежи, какп интернет, интранет и екстранет станаа пд
сущтинскп знашеое за успещнп рабптеое на сите видпви прганизации и нивните
кпмпјутерски базирани инфпрмаципни системи. Мрежата, ппврзува два или ппвеќе
кпмпјутери за сппделуваое на ппдатпци, гласпви, слика, звук, видеп или ресурси, какп
щтп е пешатарпт. Интернетпт е најгплемата и најкпристена светска мрежа.
„Внатрещните кпрппративни мрежи кпи се базирани на интернет - технплпгија се
нарекуваат внатрещни мрежи (intranets). Приватните внатрещни мрежи кпи се
прпщирени и на пвластени кприсници надвпр пд прганизацијата се нарекуваат
надвпрещни мрежи (extranets).“15
Телекпмуникациските мрежи се спстпјат пд кпмпјутери, кпмуникациски
прпцеспри и други уреди медусебнп ппврзани сп кпмуникациски медиуми и
кпнтрплирани пд страна на кпмуникациски спфтвер. Вака ппврзани системите им
пвпзмпжуваат на разлишните кпмпјутери и уреди, медусебен пристап и размена на
ппдатпци и инфпрмации. Кпмбинацијата на кпмпјутери и мрежната технплпгија гп

15

Лаудрпн Кенет К., Лаудрпн Чејн П., Меначмент инфпрмациски системи: Управуваое сп дигитална
кпмпанија, Арс Ламина, Скппје, 2010, стр.21
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смениле

патпт

на

класишната

рабпта

на

мнпгу

кпмпании.

На

пример

телекпмуникацијата и виртуелните канцеларии се незаменливи вп гплем брпј на
денещни

кпмпании.

Телекпмуникациите

пвпзмпжуваат

изврщуваое

на

канцелариската рабпта пд дпма (т.е. без физишкп присуствп на рабпта). Врабптенипт
мпже ефикаснп да ја изврщи свпјата рабпта на пат кпн аерпдрпм, шекајќи гп свпјпт лет,
вп авипн или на плажа.
Кпнцептпт на мрежни ресурси нагласува дека кпмуникациските мрежи се
пснпвната ресурсна кпмппнента на сите инфпрмаципни системи. Мрежните ресурси
вклушуваат:
-

Кпмуникациски медиуми, какп жици, кпаксиални кабли, фибер-пптишки кабли,
микрпбранпви системи и кпмуникациски сателитски системи

-

Мрежа на ппддрщка, кпја ги вклушува лудетп, хардверпт, спфтверпт и
ппдатпците кпи директнп ја ппддржуваат рабптата и упптребата на
кпмуникациски мрежи. Примерите вклушуваат кпмуникациски кпнтрплен
спфтвер, какп щтп се мрежните пперативни системи и интернет пакети.
Секпја пд гпре наведените кпмппненти на КБИС играат клушна улпга вп

системпт, сп уникатни карактеристики и ппсебен придпнес вп склпп на системпт.
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7.3. Бизнис процеси
За да ги разгледаме видпвите на кпмпјутерски базирани инфпрмаципни
системи, пптребнп е претхпднп дпбрп да ги дефинираме најшестите бизнис-прпцеси вп
една кпмпанија. За нпрмалнп функципнираое, кпмпаниите мпра да се справуваат сп
мнпгубрпјни инфпрмации кпи се пднесуваат на клиентите, врабптените, дпбавувашите
и слишнп. Секпја кпмпанија мпра да ги има прганизиранп свпите рабптни активнпсти,
за рабптата да се пдвива ефикаснп вп наспка на ппдпбруваое на целпкупните
перфпрманси на кпмпанијата. Инфпрмациските системи им ппмагаат на кпмпаниите
да управуваат сп инфпрмациите, да нпсат ппдпбри пдлуки и да гп унапредат
изврщуваоетп на нивните делпвни прпцеси.
Делпвните прпцеси се пднесуваат на нашините на кпи кпмпаниите гп
кппрдинираат изврщуваоетп на рабптите. Вп гплема мера перфпрмансите на
кпмпаниите зависат пд тпа кплку дпбрп се псмислени и прганизирани нејзините
бизнис прпцеси. Бизнис прпцесите мпже да бидат главна кпнкурентска преднпст
дпкплку се ппинпвативни вп нашинпт на прганизираое и изврщуваое на рабптните
активнпсти пд свпите кпнкуренти. Вп спрптивен слушај, бизнис прпцесите мпже да
претставуваат прешка за развпј на кпмпанијата, дпкплку истите се заснпваат на
надминати нашини на рабптеое. Некпи пд прпцесите се дел пд други ппгплеми
прпцеси на ппкружуваоетп. Бизнис прпцесите најшестп се ппврзани сп делпвните
функции, функципналните пбласти на кпмпанијата. На пример, функцијата за
прпизвпдствп би била пдгпвпрна за мпнтажа на прпизвпдпт, дпдека функцијата за
финансии, за плаќаое на фактурите. Вп табелата прикажана ппдплу дадени се дел пд
функципналните пбласти и нивните карактеристишни бизнис прпцеси.

Функципнална пбласт

Бизнис прпцеси

Планираое

Управуваое сп залихи
Изгптвуваое на план за прпизвпдствп
Изгптвуваое на план за рабпта
Анализа

Набавка

Набавка на прпизвпдпт
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Прпизвпдствп

Прпцес на прпизвпдствп
Склппуваое на прпизвпдпт
Кпнтрпла на квалитет
Креираое листи сп кпмппненти

Прпдажба и маркетинг

Идентификуваое на клиенти (фпкус групи)
Дефинираое на пазарнптп ушествп
Заппзнаваое на клиентите сп прпизвпдпт
Прпдаваое на прпизвпдпт
Дистрибуција на прпизвпдпт
Пдредуваое на цена на прпизвпдпт
Следеое на пазарните трендпви
Влпжуваое вп реклама и прпмпција

Финансии и сметкпвпдствп

Плаќаое на кредитприте
Плаќаое на фактури
Евиденција и изгптвуваое на плати
Изгптвуваое на финансиски извещтаи
Управуваое сп гптпвински сметки
Изгптвуваое на анализи за даден перипд
Управуваое сп пснпвните средства

Чпвечки ресурси

Врабптуваое на нпви врабптени
Прпценка на перфпрмансите на врабптените
Запищуваое на врабптените вп планпвите
за бенефиции

Табела бр.1. Функципнални бизнис прпцеси16

Мнпгу пд бизнис прпцесите се преплетуваат сп други функципнални пбласти и
пптребна е ппгплема кппрдинација ппмеду разлишните пдделенија. На пример,

16

Какп пснпва за табелата кпристена е табела 2-1 пд книгата на Лаудрпн Кенет К., Лаудрпн Чејн П.,
Меначмент инфпрмациски системи: Управуваое сп дигитална кпмпанија, Арс Ламина, Скппје, 2010,
стр.43
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навидум еднпставнипт бизнис прпцес за прпдажба на прпизвпд, треба да ппмине низ
следната ппстапка. Првп се дефинира нарашка за прпдажба, ппнатаму пдделпт за
сметкпвпдствп и финансии ќе се псигура дали клиентпт е вп мпжнпст да ја плати
нарашката. Вп македпнски услпви тпа се прави на наједнпставен нашин преку дпстава и
плаќаое на прпфактура пред исппрака на прпизвпдпт. Сп тпа пред исппрака се
изврщува наплатата. Пткакп ќе се псигура финансискипт аспект се пди вп
прпизвпдствп, каде прпизвпдпт се ппвлекува пд магацин или вп друг слушај се
прпизведува. Ппнатаму, прпизвпдпт им се дистрибуира или истипт се ппдига пд кај
прпизвпдителпт, вп зависнпст пд напред дпгпвпренптп при прпдажба и пплитиката на
кпмпанијата. Пдделениетп за прпдажба ќе биде известенп за исппраката и треба да
биде ппдгптвенп за ппст-прпдажните активнпсти вп рамките на гаранцијата или
грижата за клиенти. Пна щтп на прв ппглед изгледа дпста еднпставнп, сепак е
кпмплицирана низа на ппвеќе бизнис прпцеси кпја бара медусебна кппрдинација на
функципналните пбласти вп кпмпанијата. За ефикаснп изврщуваое на сите шекпри вп
ппстапката за прпдажба пптребни се мнпгу инфпрмации. Кпмпјутерски базираните
инфпрмаципни системи пвпзмпжуваат брз прптпк на пптребните инфпрмации вп
рамките на кпмпанијата, ппмеду врабптените вп исти или разлишни функципнални
пддели, сп делпвните партнери и клиентите.
Денес,

развпјпт

на

инфпрмациската

технплпгија

впди

кпн

целпсна

трансфпрмација на ппстпјните кпмпании и ппттикнува примена на нпви бизнис
мпдели. Нарашуваоетп на книга преку интернет или симнуваоетп на музика се
кпмплетнп нпви прпцеси, кпи се базирани на нпви бизнис мпдели, незамисливи без
инфпрмациска технплпгија.
Тпкму затпа, пптребна е јасна перцепција и ппстпјана анализа на бизнис
прпцесите вп кпмпанијата, следеое на инпвативните трендпви, нивна прпмена или
целпсна замена за згплемена ефективнпст и ефикаснпст на бизниспт.
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7.4. Видови на компјутерски базирани информациони системи
Ппсле разгледуваоетп на бизнис прпцесите, време е ппдеталнп да се
разгледаат инфпрмациските системи кпи ги ппддржуваат тие прпцеси вп кпмпанијата.
Бидејќи разлишни се карактеристиките и интересите на секпј бизнис прпцес
ппединешнп, вп кпмпаниите ппстпјат разни видпви на системи.
Функципналните системи кпи рабптат независнп еден пд друг стануваат минатп,
бидејќи тие не мпжат леснп да разменуваат инфпрмации ппмеду нив и нивните бизнис
прпцеси. Денес, за секпја кпмпанија е предизвик да се направи интегриран систем кпј
вп себе би ги спдржел испреплетени сите бизнис прпцеси на главните делпвни
функции, какп системите за прпдажба и маркетинг, системите за прпизвпдствп,
финансии и сметкпвпдствп и слишнп.
Вп литературата мпже да се сретнат најразлишни ппделби на кпмпјутерски
базираните инфпрмаципни систем. Сепак, какп најшеста е ппделбата на CBIS на шетири
видпви вп зависнпст пд меначерскптп нивп на прганизацијата (Сл.5), и тпа:
1. Системи за пбрабптка на трансакции СПТ (Transaction Processing Systems TPC)
2. Меначмент инфпрмаципни системи МИС (Management Information Systems MIS)
3. Системи за ппддрщка на пдлушуваоетп СПП (Decision Support Systems - DSS)
4. Системи за ппддрщка на врвнипт меначмент СПВМ (Executive Information
Systems - EIS)

41

Сл.5. Мпдел на пирамида сп шетири нивпа на разлишни видпви на инфпрмаципни
системи врз пснпва на разлишни нивпа вп хиерархијата вп кпмпанијата17

Инфпрмаципнипт систем треба да биде сппдветнп вметнат вп спгласнпст сп
структурата и динамиката на функциите кпи ги ппддржува. Пва ппдразбира дека
архитектурата на кпмпјутерски базираните инфпрмаципни системи КБИС мпра да биде
кпмпатибилна сп структурата и динамиката на прганизацијата щтп ја ппддржува.

17

Превземенп пд Wikipedia - слпбпдна енциклппедија и се кпристи спгласнп лиценца на Creative
Commons
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7.4.1. Системи за обработка на трансакции (СОТ)
На пперативните меначери им се пптребни системи кпи ги следат пснпвните
активнпсти на кпмпанијата, гптпвински деппзити, платните списпци, прпдажбата,
сметкппптврдите, текпт на материјалите вп прпизвпдствптп и слишнп. Системпт за
пбрабптка на трансакции е кпмпјутеризиран систем, кпјщтп ги изврщува и запищува
дневните рутински трансакции пптребни за непрешенп рабптеое на кпмпанијата. Тука
се, внесуваоетп на платните налпзи, платните списпци, впдеое на записи за присуствп
на врабптените, исппраката на стпки, резервациите и слишнп.
Главна цел на пвие системи е да пдгпвпрат на рутинските пращаоа пд типпт:
Дали кпмпанијата ЈС ја плати прпфактурата кпја им ја испративме?, Кпи денеска
кпмпании треба да се кпнтактираат какп пптенцијални клиенти? и слишнп.
Инфпрмациите за пвпј вид на пращаоа треба да бидат леснп дпстапни, тпшни и
текпвни.
Треба да се има вп предвид дека на пперативнптп нивп, задашите, целите и
пптребите ресурси за изврщуваое на активнпстите се дефинирани и структурирани.
„Пперативнптп нивп е најмнпгубрпјнп и пбишнп рабпти на изврщуваое на такви задаши
кпи щтп се краткпрпшни, пднпснп сп „кратпк дпмет“ и се грижат за нивната
ппераципнализација (се грижат за тпа дали задашите се изврщуваат).“18 Кплку щтп е
ппвиспкп нивп на меначментпт, тплку меначерпт ппгплемипт дел пд свпетп рабптнп
време гп трпщи вп рещаваое на неструктуирани прпблеми. Степените на
предвидливпст вп рещаваоетп на прпблемите зависни се пд нивптп на меначментпт.
Пдлуката за прпдаваое на прпизвпдпт на кредит на ппвеќе рати ја нпси самипт
прпдаваш вп спгласнпст сп претхпднп утврдени критериуми. Нп, вп секпј слушај истипт
треба да утврди дали купувашпт ги задпвплува прппищаните критериуми, какп щтп се
ппседуваое на ппсебен вид на кредитна картишка за плаќаое на рати, дпвплнп
финансиски средства и слишнп.
Вп гплем дел пд кпмпаниите вп Македпнија ппстпјат системи за платен спипк
кпј ги следат исплатите на врабптените пп месеци. Спгласнп закпнските регулативи вп
Р.Македпнија задплжителнп е впдеое на евиденција за рабптнптп време на секпј пд

18

Јплевски Тпме, Впвед вп меначмент, АД Кирп Дандарп, Битпла, 2004, стр.16
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врабптените. Ппмалите кпмпании тпа гп прават без кпристеое на спфтвер преку
кпристеое на т.н. карнетки каде рашнп се впди пвпј вид на евиденција. За кпмпании сп
ппгплем брпј на врабптени задплжителен е систем (спфтвер) за евиденција на
присуствптп на врабптените вп кпмпанијата.
Вп Македпнија пд пред некплку гпдини пресметките за плата пдат преку
Управата за јавни прихпди (УЈП) кпја ги пбврзува правните субјекти да гп кпристат
клиентскипт спфтверпт за месешна пресметка на плата, придпнеси и перспнален данпк
(МПИН). Пвпј вид на спфтвер е бесплатен и слпбпден за кпристеое. Истипт се
превзема пд страната на Управата за јавни прихпди. Пресметката за плата пбврзникпт
е дплжен да ја дпстави дп Управата за јавни прихпди вп електрпнска фпрма (преку еппщта или на електрпнски медиум), сп задплжителнп кпристеое на спфтверпт за
месешна пресметка за плата, придпнеси и перспнален данпк.
Какп влез при пресметка вп системпт се внесуваат матишнипт брпј на
врабптенипт, брпјпт на рабптни шаса, рабпта вп смени, нпќна рабпта, прпдплжена
рабпта, рабпта вп празници и слишни параметри, врз шија пснпва се генерира
пресметка кпја се испраќа дп УЈП на пдпбруваое.
Пресметката на плата е еден пд првите кпмпјутеризирани системи вп
Р.Македпнија, бидејќи се дпдека пресметките беа мануелни, се слушуваа гплеми
грещки и злпупптреби, избегнуваое на данпци, неисплатени придпнеси за мнпгу
гпдини наназад и слишнп. Пд системпт за пресметка на плата јаснп се гледа брпјпт на
редпвнп пдрабптени шаспви, пдбиваоата на придпнеси за спцијалнп, пензискп и
здравственп псигуруваое, какп и перспналнипт данпк на дпхпд. Системпт за платен
списпк мпра да биде пдржлив и флексибилен, бидејќи вп зависнпст пд гплемината на
кпмпанијата има прпмена дневнп, неделнп и месешнп. На пример, некпи пд
врабптените ќе пснпваат семејствп кај некпи има прпмена на платата, а вп ретки
слушаи и прпмена на владината данпшна пплитика. Ппдатпците за плата, најшестп
пдделпт за сметкпвпдствп и финансии ги внесува (вкрстува) вп друг систем за
сметкпвпдственп рабптеое каде щтп се креираат пресметките за плата за секпј
врабптен ппединешнп, се врщи автпматскп ппврзуваое сп систематизацијата на
рабптни места, а мпжат да креираат и статистишки извещтаи и рекапитулари пд
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интерес за меначментпт, владините институции и други финансиски институции,
банки, инвеститпри и сл.
Пвпј вид на апликации кпристат традиципнална технплпгија кпја сп тек на
време се развила вп спфистициран систем щтп дпбрп и ефикаснп функципнира.
Системите за трансакции какп гпренаведенипт не пбезбедуваат преднпст пред
кпнкуренцијата, туку еднпставнп претставуваат неппхпден систем щтп и пвпзмпжува
на кпмпанијата дпбрп и ефикаснп да рабпти. Вп ппшетпкпт пвпј вид на систем барал
гплем брпј на шпвешки ресурси, нп сп развпјпт на кпмпјутерската технплпгија
знашителнп е намаленп влијаниетп на шпвешкипт фактпр. Пресметките кпи беа врщени
пд лудетп, а вп гплем брпј пд слушаите грещнп, денес се врщат прецизнп и тпшнп сп
ппмпщ на кпмпјутер, а дел пд нив се и закпнски пбврзни.
Псвен системпт за пресметка на плата, системи за трансакции се и следните:
системи за фактурираое, за наплата, за материјалнп рабптеое, а тука спадаат и
системите за хптелски и авипнски резервации.
Вп Македпнија се кпристат некплку системи за сметкпвпдственп рабптеое
успгласени сп закпнските регулативи. Еден пд таквите системи е бесплатнипт спфтвер
Point Finansii вп кпј мпже да се внесуваат инфпрмации ппврзани сп финансискптп и
материјалнптп рабптеое на кпмпанијата. Системпт има прпдуктивен кприснишки
интерфејс, дпбра брзина на рабпта, генерира јасни и ефективни извещтаи и впеднп
претставува незаменлива алатка за рабпта за сите инвплвирани вп финансискипт
прпцес вп една мпдерна кпмпанија. Сите пптребни инфпрмации пд финансиска и
материјална прирпда се пддалешени самп сп еден клик сп глувшетп: влезни и излезни
фактури, прпфактури, извпди, картици, каса, материјалнп рабптеое, магацин,
финансиска анализа, дплжници. Друг дпста кпристен делпвен спфтвер усплгасен сп
македпнската регулатива е Luca делпвнипт спфтвер пд кпмпанијата Ентер ДПП Пхрид.
Делпвнипт спфтвер Luca е единственипт вистински македпнски ERP (Enterprice
Resource Planning) спфтвер наследник на Visual Accounting, првипт македпнски
сметкпвпдствен спфтвер за Windows спфтвер сп кпј целпснп се ппкриваат
сметкпвпдствените, финансиските, прпизвпдствените и пперативните активнпсти на
претпријатијата и институциите. Тпа е кпмплексен систем пд пакети на апликации сп
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преку 90 спфтверски мпдули инсталиран и прилагпден вп преку 300 кпмпании и
институции пд разлишна гплемина и прпфил вп Македпнија.
7.4.2. Менаџмент информациони системи (МИС)

Меначмент инфпрмациски системи (МИС) се кпристи какп термин за сите
видпви на инфпрмациски системи кпи се кпристат вп кпмпаниите и најшестп се
изеднашува сп ппимпт кпмпјутеризирани инфпрмаципни системи (КБИС). Сепак
терминпт „меначмент на инфпрмациски системи“ или МИС вп пвпј магистерски труд
ќе гп разгледуваме пд аспект на пбјаснуваоетп и дефиницијата дадена пд Лаудрпн кпј
кажува дека „терминпт меначмент на инфпрмациски системи (МИС) истп така
пзнашува специфишна категприја на инфпрмациски системи кпи гп ппслужуваат
меначментпт на среднп нивп“.19
Меначментпт на среднп нивп има пптреба пд системи кпи ќе ппмпгнат при
следеоетп,

кпнтрплираоетп,

дпнесуваоетп

на

пдлуки

и

изврщуваоетп

на

административните активнпсти. Главнптп пращаое упатенп дп таквите системи е
следнптп: Дали рабптите функципнираат дпбрп? МИС им пбезбедуваат на меначерите
на среднп нивп извещтаи за текпвните резултати на кпмпанијата. Пвие инфпрмации се
кпристат за следеое и кпнтрпла на рабптеоетп и предвидуваое на резултатите вп
иднина.
Кпристејќи ги ппдатпците пбезбедени пд системите за пбрабптка на трансакции
МИС сумираат и ппднесуваат извещтаи за пснпвните активнпсти на кпмпанијата.
Пснпвните ппдатпци пд системите за пбрабптка на трансакции се спбираат и
претставуваат вп фпрма на редпвни извещтаи. Денес мнпгу пд пвие извещтаи се
дпставуваат преку интернет. На сликата ппдплу се прикажува „какп типишен МИС ги
трансфпрмира ппдатпците на нивп на трансакции пд инвентарпт, прпизвпдствптп и
сметкпвпдствптп вп МИС датптеки, кпи се кпристат за пбезбедуваое извещтаи за
меначерите.“20

19

Лаудрпн Кенет К., Лаудрпн Чејн П., Меначмент инфпрмациски системи: Управуваое сп дигитална
кпмпанија, Арс Ламина, Скппје, 2010, стр.47
20
Лаудрпн Кенет К., Лаудрпн Чејн П., Меначмент инфпрмациски системи: Управуваое сп дигитална
кпмпанија, Арс Ламина, Скппје, 2010, стр.47
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Сл.6. Прпцес на дпбиваое на извещтаи преку МИС
Меначерите преку МИС дпбиваат неделни, месешни и гпдищни резултати, а вп
пдредени системи ппстпи мпжнпст за прикажуваое на дневни ппдатпци или пак
ппдатпци пп шас, дпкплку е тпа пптребнп. МИС генералнп пбезбедува пдгпвпр на
пплурутински пращаоа и рещава пплуструктурирани прпблеми. На пример, вп
извещтаите на МИС, меначерпт мпже да ги сппреди вкупните гпдищни ппдатпци за
прпдажба на специфишен прпизвпд сп планираната прпдажба и да дпнесе заклушпк вп
кпја мера птстапува реалната наспрпти планираната прпдажба. Вппбишаенп пвие
системи не се флексибилни и имаат мнпгу мала аналитишка сппспбнпст. МИС кпристат
еднпставни пресметки, сумираоа и сппредби, а не спфистицирани математишки и
статистишки мпдели и техники.
Сп

меначмент

инфпрмаципните

системи

се

анализираат

и

другите

инфпрмациски системи кпи се дел пд пперативните активнпсти вп прганизациите. Сп
тпа, меначмент инфпрмаципните системи ппмагаат вп ппдпбруваоетп на бизниспрпцесите и кпмуникацијата вп прганизацијата, впведуваоетп или пдржуваоетп на
ISO стандардите, ппдпбруваоетп на меначментпт на шпвешки ресурси, меначментпт на
знаеое, ппдпбруваоетп на пднпсите сп клиентите, итн.
Меначментпт

на

инфпрмациски

системи

(МИС)

ги

прпушува

лудетп,

технплпгијата и прганизацијата и пднпсите ппмеду нив. Меначерите кпи ракпвпдат сп
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ваквите системи им ппмагаат на кпмпаниите да извлешат максимална придпбивка пд
инвестираоетп вп кадар, ппрема и делпвни прпцеси. Пвие системи ставаат акцент на
услуга дп кпристеое на технплпгија.
Меначментпт на инфпрмациски системи се дефинира какп фпрмален систем кпј
на меначментпт му става на распплагаое тпшни и навремени инфпрмации неппхпдни
за плеснуваое на прпцесите на пдлушуваое и пвпзмпжува планираоетп, кпнтрплата и
прпцесите на рабпта да бидат ефективнп изведени.
Развпјпт и меначираоетп сп алатките пд инфпрмаципната технплпгија им
ппмага на ракпвпдителите и на пстанатите врабптените вп изврщуваое на секпја
задаша ппврзана сп пбрабптка на инфпрмации. МИС и бизнис системите се пспбенп
кприсни, дпкплку се ппврзани делпвните ппдатпци и издаваоетп извещтаи кпи се
кпристат какп алатки за нпсеое пдлуки.

1. Стратегиска ппддршка
Кпмпјутерите, сами пп себе не мпжат да креираат бизнис стратегија, нп мпжат
да предлпжат на меначментпт при разбираое на ефектите пд предлпжената стратегија
и да пвпзмпжат ефективен прпцес на нпсеое пдлуки. МИС системите се кпристат при
трансфпрмација на ппдатпците вп инфпрмации кпи се кприсни при нпсеое пдлуки.
Кпмпјутерските системи пбезбедуваат финансиски и друг вид на извещтаи кпи
ппмагаат вп прпцесите на планираое, следеое и имплементација на стратегијата. Пд
навидум неппврзани и бескприсни ппдатпци при нпсеое на пдлуки, МИС системите
пбезбедуваат средени инфпрмации и извещтаи знашајни за меначментпт на
кпмпанијата. Преку прпушуваое на пвие извещтаи нпсителите на пдлуки мпжат да ги
идентификуваат трендпвите кпи би пстанале незабележани вп слушај ппдатпците да се
разгледуваат мануелнп, без кпристеое на инфпрмациски систем.
МИС системите ги кпристат внесените ппдатпци при даваое на предлпг
симулации - хипптетишки сценарија кпи пдгпвараат на брпјни „щтп акп“ пращаоа вп
наспка на прпмена на стратегијата на кпмпанијата. На пример, МИС системите мпже
да пбезбедат предвидуваоа за ефектите на прпдажбата при прпмени на цените на
прпизвпдите. Системите за ппддрщка на пдлушуваоетп (СПП) пвпзмпжуваат ппдпбрп
нпсеое на пдлуки, пднпснп нпсеое на пдлуки сп ппвеќе инфпрмации вп самипт
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прпцес за разлика пд нпсеое на пдлуки без ппседуваое на МИС систем вп рамките на
кпмпанијата.

2. Обрабптка на ппдатпци
Не самп щтп МИС системите пвпзмпжуваат сппредуваое на пгрпмни кплишини
делпвни ппдатпци, нп тие истп така пбезбедуваат драгпценп време при защтеда на
рабптната сила.
Дпдека вп минатптп, делпвните инфпрмации мпраще рашнп да се пбрабптуваат
и анализираат, денес сп примената на кпмпјутерските системи истите леснп и брзп се
внесуваат и пбрабптуваат, пвпзмпжувајќи ппбрзп дпнесуваое на пдлуки и ппгплема
флексибилнпст вп целпкупнптп рабптеое на кпмпанијата.

3. Управуваое сп цели
Псвен за генерираое на статистишки извещтаи и анализи МИС системите мпже
да бидат дпста кприсни при ппставуваое и управуваое сп целите на кпмпанијата.
Ппставуваоетп на целите преставуваое меначмент прпцес вп кпј надредените и
ппдредените вп кпмпанијата си задаваат серија на цели кпи се планираат да се
пстварат вп дадена временска рамка. При ппставуваое на целите се кпристи SMART
пристаппт, кпј претставува акрпним пд англиските збпрпви Specific - Специфишни,
Measurable - Мерливи, Attainable - Дпстижни, Realistic - Реални и Time Bounded Временски пгранишени. Целите се ппставуваат за да претставуваат индикатпри на
успещнпста на врабптените или кпмпанијата вп целпст. Пднпснп истите ппсле
изминуваоетп на временскипт перипд за кпјщтп се ппставени и планираната нивна
реализација се прпверуваат и се гледа дали се пстварени вп целпст, надминати или вп
пплпщ слушај се делумнп или впппщтп не се пстварени. Успещната реализација на
секпја ппставена цел зависи и пд кпнтинуитетпт на нејзинптп следеоетп при прпцеспт
на пстваруваое. Бидејќи пп дефиниција, сите цели вп кпмпанијата треба да бидат
мерливи, истите мпже да се следат и сп нив да се управува преку кпристеое на МИС
систем, управуваое сп извещтаи и анализа пд страна на ракпвпдствптп. Дпкплку
навременп се реагира, мпже пдредена цел да се прпмени, пренаспши или истата да не
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се спрпведе дп крај. МИС мпже да ппмпгне при ревизија на самата цел вп текпт на
нејзината реализацијата, щтп не е мпжнп вп слушај на не кпристеое на вакпв систем.

4. Клучна кпмпетентнпст (преднпст)
Секпја впдешка кпмпанија вп ппределена пбласт на дејствуваое има најмалку
една клушна преднпст или т.н. кпмпетентнпст - карактеристика щтп ја издвпјува пд
кпнкуренцијата вп пбласта. Сп ппмпщ на МИС системпт кпмпанијата ппшнува ппдпбрп
да гп разбира пазарпт, да реагира сппдветнп на истипт, вп пднпс на кпнкуренцијата,
какп и ппдпбрп разбираое на сппствената кпмпанија.

5. Ппдпбруваое на управуваоетп сп синџирпт на снабдуваое
Ппдпбренптп известуваое за делпвните прпцеси, неминпвнп впди дп
ппраципнален прпизвпдствен прпцес. Сп ппдпбри инфпрмации пд прпизвпдственипт
прпцес се дпада дп мпжнпст за ппдпбрп управуваое сп синчирпт на снабдуваое,
ппшнувајќи пд набавката на материјали за прпизвпдствп, па се дп дистрибуција на
финалнипт прпизвпд.

6. Брзп прилагпдуваое (флексибилнпст)
Ппдпбренипт меначмент на снабдуваши синчири впди дп згплемена сппспбнпст
за реакција на прпмените на пазарпт. Кплку е ппдпбар МИС системпт, тплку ппбрзп
кпмпанијата ќе реагира на прпмените вп пкплината, пвпзмпжувајќи зафаќаое на
ппдпбра ппзиција вп пднпс на кпнкуренцијата, прпизвпдствп на ппдпбар прпизвпд или
нудеое на ппдпбрена услуга и ппфаќаое на ппгплем дел пд пазарпт.
Кпристеоетп на МИС мпже да дпнесе брпјни преднпсти за кпмпаниите вп
секпја индустрија.
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7.4.3. Системи за поддршка на одлучување (СПО)
Пдлуката се пднесува на избпр на ппединецпт или групата ппмеду две или
ппвеќе алтернативни рещенија. Пдлуката е крајнипт резултат на прпцеспт на
пдлушуваое.
Прпцеспт на пдлушуваое е систематски прпцес кпј се спстпи пд:
-

Прибираое на сите дпстапни ппдатпци и инфпрмации

-

Разбираое на прпблемпт

-

Правилнп спгледуваое (правеое на мпдел)

-

Пдлука

Ппеднпставенипт прпцес на дпнесуваое пдлуки се спстпи пд:
-

Прибираое на ппдатпци

-

Идентификуваое на прпблемите и мпжнпстите

-

Дпнесуваое на пдлука

Разликуваме три пснпвни нашини на пдлушуваое:
-

Раципналнп пдлушуваое - целпснп распплагаое сп сите знашајни факти и
инфпрмации пптребни за нпсеое на пдлука. Секпја алтернатива е правилнп
дефинирана и секпј исхпд прецизнп и деталнп утврден.

-

Интуитивнп пдлушуваое - кпга не се распплага сп дпвплен брпј на факти, ни
инфпрмации пптребни за нпсеое на пдлука. Не мпже прецизнп да се
пбјасни дпнесената пдлука (пдлуките се нпсат без свеснп размислуваое)

-

Пдлушуваое врз пснпва на прпсудуваое - се темели на искуствптп.
Ппвтпруваое на некпи ситуации или несвеснп ппврзуваое на разлишни
минати ситуации и сппредуваое сп мпменталната ситуација.

Системите за ппддрщка на пдлушуваоетп - СПП (Decision support systems - DSS)
се кпмпјутерски пптппмпгнати инфпрмаципни системи кпи кпмбинираат мпдели и
ппдатпци сп цел рещаваое на пплуструктурирани и неструктурирани прпблеми сп
знашителна ппмпщ пд кприсникпт. Мпделите претставуваат ппеднпставен приказ или
апстракција на реалнпста.
СПП ппддржуваат нерутинскп дпнесуваое на пдлуки за меначментпт на среднп
нивп. Тие се кпнцентрираат на прпблеми кпи се единствени и кпи бргу се менуваат и
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за кпи ппстапките за изнапдаое рещенија не се целпснп пднапред дефинирани. Тие се
пбидуваат да пдгпвпрат на следните пращаоа: Каквп би билп влијаниетп врз
прпизвпдствптп дпкплку ја удвпиме прпдажбата вп следнипт месец? Щтп би се
слушилп сп нащата ликвиднпст, дпкплку не изврщат плаќаое нащите клушни купуваши?
Системпт за ппддрщка на пдлушуваоетп (СПП) се дефинира какп интерактивен
спфтверски систем, леснп дпстапен на струшоаци, кпи не се специјалисти, а на кпи им
ппмага при планираое и пдлушуваое. Системите за ппддрщка при пдлушуваое
првенственп се наменети за перипдишни анализи на ппдатпци, планираое и
предвидуваое вп рамките на стратещкптп и тактишкптп нивп на меначментпт.
Пвие системи за ппддрщка на пдлушуваоетп псвен инфпрмации внатре пд
кпмпанијата пд претхпдните два системи: системпт за пбрабптка на трансакции (СТП) и
меначмент инфпрмаципнипт систем (МИС), шестп кпристат инфпрмации пд
надвпрещни извпри. Тие инфпрмации најшестп се пднесуваат на кпнкуренцијата,
цената, владините пплитики, ппщтествените и екпнпмски влијанија и слишнп.
Системите за ппддрщка на пдлушуваое кпристат разлишни мпдели за
анализираое на ппдатпци и се дизајнирани сп лесен кприснишки интерфејс за
внесуваое на ппдатпци и дпбиваое на инфпрмации. Системпт најшестп е спфтвер и
рабпти на мпќен перспнален кпмпјутер. Вп истипт се спбираат и складираат пгрпмни
кплишини ппдатпци за клиентите пд веб страница, центарпт за ппвици, спцијалните
мрежи, пригпвприте, лишните кпнтакти и сл. При внесуваое на ппдатпците вп системпт
се внесуваат пдредени параметри кпи ппнатаму се кпристат за реализираое на
маркетинг кампаои вп наспка на следеое на пптребите, ставпвите и пднесуваоата на
свпите клиенти.
Кпмпаниите кпристат СПП за ппдпбрп нпсеое на пдлуки пд страна на
меначментпт. Преднпстите пд кпристеоетп на вакпв систем се спгледани вп следнптп:
-

СПП мпже да изврщи прпверка на гплем брпј на алтернативи за краткп време

-

СПП мпже да изврщи системска анализа на ризикпт

-

СПП мпже да биде интегриран вп кпмуникацискипт систем и базата на
ппдатпци на кпмпанијата

-

СПП мпже да се кпристи какп ппддрщка вп рабптата на разлишни групи
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-

СПП мпже да ги изврщува гпренаведените функции сп релативнп ниски
трпщпци
Вп кпи слушаи се јавува пптреба пд ппддрщка при пдлушуваое ?
1. Кпга ни недпстигаат тепретски и практишни знаеоа (искуствп)
2. Кпга пдлуките се нпсат врз пснпва на нецелпсни инфпрмации
3. Кпга е пптребнп да се дпнесе пдлука врз пснпва на прекумерна кплишина на
инфпрмации
4. Кпга се дпнесуваат пдлуки пд збир на инфпрмации (ппдатпци), меду кпи не
ппстпјат директнп видливи врски
Ппддрщката при нпсеое на пдлука на меначментпт мпже да биде директна и

индиректна вп зависнпст пд тпа кпј инфпрмациски систем е застапен вп кпмпанијата.
Најшестп ппвеќетп системи вп кпмпаниите се интегрирани и се темелат на заеднишка
база на ппдатпци, при щтп при нпсеое на пдлуки, СТП и системите за автпматизација
на канцеларискптп рабптеое

(АКР) пбезбедуваат индиректна ппддрщка на

меначментпт на кпмпанијата, дпдека МИС пбезбедуваат директна ппддрщка.
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Сл.7. Приказ на инфпрмациски систем вп прганизација21
7.4.3.1. Краток историски преглед на СПО
Вп седумдесеттите гпдини на минатипт век се првите системи за ппддрщка на
прпцеспт на пдлушуваое (СПП) кпи беа кпмпјутерски базирани интерактивни системи
кпи му ппмагаа на меначментпт при кпристеоетп на ппдатпци и мпдели за рещаваое
на неструктурирани прпблеми - кпи не се секпјдневни, рутински и дпбрп ппзнати.
Вп средината на псумдесеттите гпдини развиени се СПВМ системите, СПГП и
Системите за ппддрщка на прганизациските пдлуки - СППП (Organizational Decision
Support Systems - ODSS) - кпи вп сущтина се темелат на телекпмуникациските
технплпгии.
Сп развпјпт на кпмпјутерите и ппјавата на перспнални кпмпјутери и мпдел
приентираните СПП, истпвременп се јавуваат експертските системи (ЕС).

21
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Сп ппшетпкпт на деведесеттите гпдини, шуваоетп на ппдатпците (Data
Warehousing) и пнлајн аналитишкптп прпцесираое (OLAP - On Line Analytical Processing)
се врщи прпщируваое на примената на СПП.
Сп ппшетпкпт на нпвипт милениум сведпци сме на впведуваое на нпви веб
базирани аналитишки апликации, кпи истп така служат какп ппддрщка на прпцеспт на
пдлушуваое.
7.4.3.2. Класификација на СПО
Вп пднпс на кприсникпт СПП мпжат да бидат:
-

Пасивен систем кпј ппмага вп прпцеспт на дпнесуваое пдлуки, нп самипт
не мпже експлицитнп да предлпжи пдлука или да даде кпнешнп рещение

-

Активен систем кпј сампстпјнп дава предлпг или кпнешнп рещение

-

Кппперативен систем, кпј му пвпзмпжува на нпсителпт на пдлука или
спветникпт да врщи прпмена, да гп дпнесе или дппплни предлпженптп
рещение. Ппсле тпа рещениетп се враќа вп системпт и прпцеспт се
ппвтпрува се дпдека „двете страни“ не се задпвплат сп дпнесенптп
рещение (итеративен пристап)

Сппред метпдпт на ппддрщка СПП мпже да бидат:
-

Mпдел управувани СПП (model driven DSS) - кпи се темелат на пристаппт за
креираое на статистишки, финансиски, пптимизациски или симулациски
мпдел. Сп кпристеое на ппдатпците и параметрите пбезбедени преку
мпделпт им се ппмага на нпсителите на пдлуки вп анализа на ситуацијата.

-

Кпмуникациски управувани СПП (communication driven DSS) - пбезбедува
ппддрщка за ппвеќе пд еден кприсник кпи рабптат на заеднишки задаши.

-

Ппдатпшнп приентирани СПП (data driven DSS или data-oriented DSS) - гп
нагласуваат пристаппт и манипулацијата сп ппдатпците вп и надвпр пд
кпмпанијата.

-

Управувани сп дпкументи СПП (document driven DSS) - управуваое,
спбираое и ракуваое сп неструктурирани инфпрмации вп разлишни
електрпнски фпрмати.
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-

Управувани сп знаеое СПП (knowledge driven DSS) - пбезбедуваат
специјализиранп рещаваое на прпблемите сп ппмпщ на прпушуваое на
архивираните правила, прпцедури или слишни прпблеми.

7.4.3.3. Информационите системи во процесот на донесување одлуки
Прпцеспт на дпнесуваое на пдлуки се движи пд виспкп структурирани дп
крајнп неструктурирани пдлуки:
-

Структурирани или рутински задаши, претставуваат ппвтпрливи задаши за
ппзнати прпблеми за кпи ппстпјат стандардни рещенија. Прпцедурите за
дпбиваое на најдпбрптп рещение се ппзнати и целите се прецизнп
дефинирани.

-

Неструктурирани „fuzzy“ кпмплексни прпблеми за кпи не ппстпјат
пшигледни и леснп дпстапни рещенија. Шпвешката интуиција при нпсеое на
вакви пдлуки дпада дп израз.

-

Пплу - структурирани, каде самп дел пд прпцесите на пдлушуваое се
структурирани. Се рещаваат сп кпмбинација на стандардните прпцедури и
шпвешката прпценка.

Целта на СПП е згплемуваое на ефикаснпста при нпсеое на пдлуки. СПП им
ппмага на меначерите да гп разберат прпблемпт и им нуди мпжнпст за прпнапдаое
или предлагаое на рещенија за негпвп рещаваое.
Вп зависнпст пд меначерскптп нивп, пдлуките мпжат да бидат:
-

Дплгпрпшни (стратегиски) пдлуки (Щтп треба да се направи ?)
-

Ги нпси највиспкптп ракпвпдствп вп кпмпанијата

-

Се пднесуваат на перипд пд некплку гпдини

-

Примери: Дпнесуваое на нпви технплпгии, делпвна репрганизација,
активираое на нпви прпграми за прпизвпдствп, пенетрација на нпви
пазари, лансираое на нпви услуги и слишнп

-

Среднпрпшни (тактишки) пдлуки (Какп треба да се направи ?)
-

Ги нпси среднптп нивп на меначментпт

-

Се пднесуваат на перипд пд некплку дена дп некплку месеци (вп
исклушителен слушај и дп една гпдина)
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-

Зависат пд карактеристиките на делпвните прпцеси: рабптните услпви,
технплпщката ппременпст, сппспбнпста на меначерите и другите
врабптени

-

Краткпрпшни (пперативни) пдлуки (Сп щтп да се направи ?)
-

Ги нпси најнискптп нивп на меначментпт

-

Се пднесуваат на перипд пд некплку дена

-

Ппмагаат вп спрпведуваое на делп на пдлуките дпнесени пд ппвиспките
нивпа

Сектпр
Прпизвпдствп

Оперативни

Тактички

Стратегиски

Структурирани

Пплуструктурирани

Неструктурирани

- расппред на задашите

- прераспределба на

- нпв ппгпн

- пдржуваое

рабптата

- нпв прпизвпд

- планираое нпви
прпизвпди
Сметкпвпдствп

- пдредуваое на трпщпците

- пппусти

- пплитика на прпдажба

- извещтаи пд прпизвпдствп

- финансиски извещтаи

- медунарпдни данпци

- известуваое на

- пдредуваое на цени

- следеое на

кприсниците

- прпмптивни кампаои

кпнкуренцијата

- прпценка на залихите
Маркетинг

- следеое на прпблемите
Инфпрмаципна
ппддршка

- нпви пазари

ПП, МИС, СПП, СПГП, АКР,

МИС, ЕС, СПП, СПГП,

СПВМ, ЕС, ВИ, нервни

СУС

АКР, СУСС

мрежи

Табела 2. Распределба на пдлуките вп зависнпст пд меначерскптп нивп пп сектпри
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7.4.3.4. Системи за поддршка на групно донесување на одлуки (СПГО)
За група на меначери кпи рабптат заеднп и кплективнп дпнесуваат пдлуки
израбптени се системи за ппддрщка на групнп дпнесуваое на пдлуки - СПГП (Group
Decision Support Systems - GDSS), кпи шестп се напдаат и ппд следните називи:
Groupware, Electronic Meeting Systems, Collaborative Computing.
Преднпстите на СПГП мпже да се спгледаат вп следнптп:
-

функципнира какп мемприја на целата група

-

ппмага при идентификација на применливи алтернативи

-

алтернативите се креираат ппсле целпснп разгледуваое

-

ја ппдигнува сппспбнпста на групата вп медусебнптп кпмуницираое и
размена на идеи

-

служи какп средствп за интеракција ппмеду заинтересираните страни при
нпсеое на пдлука

СПГП кпнфигурацијата се темели на три елементи:
-

интерактивен кприснишки интерфејс

-

база на ппдатпци

-

база на мпдели

Се разликуваат две групи на СПГП и тпа:
1. Вп зависнпст пд прпблемпт щтп се разгледува
-

СПГП за специјална намена

-

СПГП за ппщта намена

2. Вп зависнпст пд фпрмата на спстанпкпт на кпј се дпнесуваат пдлуките
-

Прпстприи за пдлушуваое (Decision Room или Linked Decision Room)

-

Мрежа на пдлуки (Remote Decision Networks), лпкална (LAN) и глпбална
(WAN)

Практишната реализација на СПГП системите се нарекува електрпнскп впдеое
на спстанпци ЕВС (Electronic Meeting Systems - EMS). ЕВС претставува спфтверски
систем за ппддрщка на групнптп пдлушуваое кпј псвен инфпрмаципната технплпгија,
кпристи и виспкп спфистицирани метпди вп прпцеспт на дпнесуваое пдлуки,
кпмуникацијата и рещаваоетп прпблеми.
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Развпјпт на ЕВС, а впеднп и на СПГП се заснпва на следните три кпмппненти:
-

Примената на мпдерната инфпрматишка технплпгија (user friendly) е
пснпвната кпнцептуална рамка при развпјпт на СПГП, кпј е наспшен кпн
ппдпбруваое на перфпрмансите на групата и згплемуваое на нејзините
прганизаципни активнпсти. Денес трите најппзнати практишни ЕВС системи
се дефинирани какп: СПГП, PLEXSYS систем пд Универзитетпт вп Аризпна и
RONIN систем.

-

Групен апликативен спфтвер или т.н. Groupware е спфтвер дизајниран за да
им ппмпгне на лудетп вклушени вп една заеднишка задаша да ги ппстигнат
свпите цели.22 Една пд најраните дефиниции за пвпј вид на апликативен
спфтвер е „намерни групни прпцеси и спфтвер за нивна ппддрщка“. Целта
на пвпј вид спфтвер е кппрдинираое на групи на луде кпи рабптат на
специфишна задаша, какп щтп се ппдгптпвка и припрема на спстанпци,
кппрдинација на расппредпт на активнпстите вп групата, згплемени
мпжнпсти за размена на инфпрмации, пристап и пбезбедуваое на
експертски инфпрмаципнен влез. Вакпв вид на спфтверски пакети на
пазарпт се: Coordinator (Action Technologies Inc., Emerzwille, CA), Group
System (Ventana Corp., Tucson, Arizona), Who-What-When Enterprise, Higgins и
други.

-

Развпјпт на СПП и ЕС (Expert Systems) пд исклушивп индивидуални системи
за ппддрщка при пдлушуваоетп кпн нивнп ппстепенп медусебнп
ппврзуваое

преку

пптсистемпт

за

управуваое

сп

кпмуникациите.

Ппследнипт мпдел на интеграција на релација кприсник - индивидуален
СПП - СПГП пвпзмпжува мултилатерални пднпси преку шленпвите на
групата преку мрежа, какп и заеднишкп кпристеое на гплем брпј
кпмплексни метпди и техники какп щтп се: метпди за ппвеќе-критериумскп
пдлушуваое, метпди и техники на вещташка интелигенција и слишнп.
СПП системпт за пдлушуваое мпже да се сппреди сп системпт на
пдлушуваое

22

кај

прпфесипнален

атлетишар.

Меначерпт

истп

какп

и

Wikipedia, слпбпдна енциклппедија
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прпфесипналнипт атлетишар мпра вп даден мпмент сампстпјнп да дпнеси
пдлука какп да стигне дп целта.
СПГП за успещнп функципнираое денес ппфаќа три технплпгии:
-

Кпмуникациска технплпгија, кпја вклушува размена на електрпнски ппраки,
лпкални и глпбални мрежи, телекпмуникации и слишнп.

-

Кпмпјутерска технплпгија, кпја вклушува ппвеќе кприснишки пперативни
системи, бази на ппдатпци и мпдели, прпграмски јазици и нивни метпди и
техники за анализа, прпектираое и слишнп.

-

Технплпгија за ппддрщка при пдлушуваое, кпја вклушува метпди и техники
за ппединешнп и ппвеќе критериумскп пдлушуваое, структурирани групни
метпди и правила на прганизираое и впдеое на групни дискусии.
Ппгплемипт брпј на автпри денес се слпжуваат пкплу заклушпкпт дека
пптималнипт дизајн на СПГП знашителнп зависи пд карактеристиките на
групата кпја нпси пдлуки (гплемината, спставпт, сппспбнпстите и слишнп),
спфтверската ппддрщка кпја им стпи на распплагаое вп пднпс на прирпдата
на прпблемпт, какп и пд распплпжливпста и квалитетпт на кпмуникациските
технплпгии

Текпт на пдлушуваое щтп какп пснпва ги има СПГП системите (мпдел PLEXSYS)
се спстпи пд три пснпвни мпдули:
1. Првипт мпдул се пднесува на планираоетп и впдеоетп на сесиите
(седниците), а пвпзмпжува планираое на текпт на спстанпкпт, дефинираое на
негпвите цели, кпристеое на базата на знаеое и иницијалнп кпристеое на
спфтверските алатки пд страна на ушесниците вп групата.
2. Другипт мпдул се пднесува на ппддрщка на рабптата на групата (Group
process support) вп фазите на ппдгптпвка и нпсеое на пдлуката. Пвпј мпдул има шетири
фази: 1. Генерираое на идеите, 2. Прганизираое на идеите, 3. Гласаое, 4.
Пбјаснуваое на рещениетп.
3. Третипт мпдул е ппврзан сп спфтверската ппддрщка на СПГП. Пвде се
кпристат следните спфтверски алатки: Electronic Brainstorming, Delphi, Nominal Group,
Issue Analyzer, Policy Formation, Vote Selection, Alternative Evaluator, Questionnaire, Topic
Commenter, Stakeholder Id & Assumption вп зависнпст пд фазата на пдлушуваое.
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Преднпстите на СПГП системите вп сппредба сп класишните спстанпци кпи се
пдвиваат без кпристеое на инфпрматишка технплпгија се спгледани вп следнптп:
-

Мпжнпста за дефинираое на идејата теше временски паралелнп за сите
ушесници на спстанпкпт

-

Спфтверските алатки ппмагаат вп сите фази вп прпцеспт на пдлушуваое

-

Мпжнпстите за кпристеое на базата на ппдатпци се непгранишени

-

Нпсеоетп на пдлука и гласаоетп е заснпванп врз пценката за идејата, а не на
предлагашпт

-

Ппбрзп дпнесуваое на пдлуките

-

Неппсреднп прпверуваое на пдлуките

-

Ппстпјанп надградуваое на базата на знаеое

7.4.3.5. Трогенерациски развој во праксата на СПГО
1. Прва генерација - Генерација на експериментална ппддрщка
Карактеристики, спфтверските алатки се пгранишени пп брпј и мпжнпсти, а
главнп вклушуваат:
-

електрпнска ппщта

-

лпкална мрежа за медусебна кпмуникација

-

пренпс на инфпрмации на јавен екран

-

анпнимен влез на идеи и аргументи

-

нивен статистишки преглед и сумираое

Виспк степен на кпмуникација ппмеду шленпвите на групата. Немаое на
мпжнпст за интегрираое на инфпрмациите ппмеду сесиите и групите.
2. Втпра генерација - Генерација за пперативна ппддрщка
Гплем брпј на медусебнп ппврзани спфтверски алатки, сппспбни за ппддрщка на
разлишните групи и видпви на задаши при нестандардни ппстапки. Кпристеое на
метпди за анализа на пдлушуваоетп, анализа на ризикпт, прпценка на верпјатнпста,
ппвеќе-критериумскп пдлушуваое, мпдели за финансии и слишнп. Знашителнп
ппдпбруваое на кпристеоетп на ппвеќе канална кпмуникациска технплпгија. Гплем
брпј на кприснишки прилагпдливи (user friendly) интерфејси. Квалитетен и брз
кприснишки пристап дп надвпрещни извпри на инфпрмации.
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3. Трета генерација - Генерација на системска интелигенција
Карактеристики:
-

знашителна интеграција на најразлишни спфтверски алатки и средства

-

вклушуваое на експертски системи и елементи на вещташка интелигенција
вп т.н. интегриран спфтвер

-

виспк степен на автпматизација на ппстапките преку кпристеое на базните
правила

-

развпј на база на знаеое и мпдели вп функција на стратегискптп
управуваое

7.4.3.6. Разлики помеѓу групни и индивидуални системи
Групните системи ппкрај пптсистемпт за управуваое сп ппдатпци, вклушуваат
пптсистем за управуваое сп кпмуникации пд типпт шпвек - кпмпјутер - шпвек.
Системи за ппддрщка на групнптп пдлушуваое мпже да:
-

ппслужат какп ппмпщ при нпсеое на кплективни пдлуки на спстанпци каде
щтп шленпвите се физишки присутни

-

направат заеднишки спстанпк, каде щтп сите физишки присутни, СПГП ги
пбединува преку пбезбедуваое на кпмуникациски врски

СПГП пбезбедува дппплнителни канали за кпмуницираое, кпи ја ппдпбруваат
брзината и тпшнпста на кпмуникацијата какп и нивптп на спрабптка ппмеду ушесниците,
нп не ги негира лишните кпнтакти. Кпга ушесниците се напдаат на медусебна
пддалешенпст СПГП станува главнипт канал за кпмуницираое. На сликата е даден
щематски приказ на СПГП вп слушај на спстанпк каде сите ушесници се физишки
присутни, па СПГП служи какп ппмпщен канал за кпмуницираое.
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Генерален
директпр

Генерален
директпр
Директпр за
прпизвпдствп

Маркетинг
директпр

Маркетинг
директпр

Директпр за
прпизвпдствп

СПГП
Директпр за
истражуваое
и развпј

Финансиски
директпр
Директпр за
чпвечки
ресурси

Директпр за
истражуваое
и развпј

Финансиски
директпр

Директпр за
шпвешки
ресурси

Сл.8. Щематски приказ на СПГП
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7.4.4. Системи за поддршка на врвниот менаџмент (СПВМ)
Врвните меначери имаат пптреба пд системи кпи ги ппфаќаат стратещките
пращаоа и дплгпрпшни трендпви. Пвие системи гп ппфаќаат рабптеоетп внатре вп
кпмпанијата нп гп земаат предвид и надвпрещнптп ппкружуваое. Тие бараат пдгпвпр
на пращаоата: Кпи се дплгпрпшните технплпщки трендпви вп индустријата и какп
истите ќе се вклппат вп нащата кпмпанија? Кпи прпизвпди и какпв вид на услуги
мпжеме да ппнудиме на пазарпт за 5 гпдини?
Пперативнптп или изврщнптп нивп вп кпмпанијата, најшестп не се ппкриени сп
СПП системпт какп ппддрщката при изврщуваое на нивните задаши и пбврски. Па,
дпкплку изврщнипт меначер сака да дпбие инфпрмации за дпнесуваоетп на пдлуките
на сппственптп нивп, тпј мпра тие инфпрмации да ги ппбара пд аналитишарите или пд
врабптените пд нивптп на стратещки меначмент. Вп тпј слушај се јавуваат прпблеми
при правилна фпрмулација на бараоетп и медусебнптп разбираое, какп и
ненавременп дпбиваое на бараната инфпрмација. Пшигледнп се јавува пптреба за
систем кпј ќе ги забрза пдгпвприте за прпблемите и ситуациите вп изврщнптп
пдлушуваое кпи секпгащ бараат брзина и ефикаснпст. Ваквите системи се ппзнати ппд
иметп - Системи за ппддрщка на врвнипт меначмент СПВМ (Executive Information
Systems - EIS).
Системите за ппддрщка на врвнипт меначмент рещаваат неструктурни
прпблеми, а врвните меначери пристапуваат кпн нпсеое на нерутински пдлуки кпи
бараат расудуваое, прпцена и увид бидејќи не ппстпјат пднапред дпгпвпрени
прпцедури за изнапдаое рещенија. Инфпрмациите дп врвните меначери најшестп се
претставуваат табеларнп и графишки вп фпрма на збирни извещтаи, а шестп и какп
ппсебен веб интерфејс сп перспнална делпвна спдржина. СПВМ се дизајнирани да
вклушуваат ппдатпци за надвпрещни настани, преглед на кпнкурентите, нпви данпшни
рещенија, нп истп така извлекуваат инфпрмации и пд внатрещните МИС и СПП
системите. Најшестп врвнипт меначер гп интересираат инфпрмации ппврзани сп
финансискптп рабптеое на кпмпанијата, приливпт и пдливпт на паришни средства и
кпнкурентни ппдатпци пд внатрещни системи и надвпрещни бази на ппдатпци.
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СПВМ е сеппфатен систем за ппддрщка при пдлушуваое на изврщните
ракпвпдители, пднпснп на изврщните меначери кпи вклушуваат кпмуникација,
автпматизација на канцелариите, ппддрщка при анализа на ппдатпците и
интелигентни кпмппненти.
Пвпј систем е прилагпден е на бараоата и видпт на делпвни пдлуки кпи се
нпсат на стратещкп нивп.
СПВМ им ппмага на стратегиските меначери да:
-

брзп се разбере пдредена делпвна ситуација

-

рабптат и управуваат сп кпмпанијата

-

вп целпст се сппшат сп кпмплексни делпвни прпблеми

-

пбезбедат кпрппрациски ппглед

-

имаат визија за спстпјбата вп индустријата вп кпја припадаат

СПВМ се напда на највиспкптп нивп пд инфпрмациските системи и е прпектиран
за брза идентификација на заканите и щансите пд брзп прпменливата пкплина.
Ппстпјат три главни извпри на ппдатпци за СПВМ базата:
-

СТП и МИС ппдатпци

-

внатрещни прпекции (пшекувани прихпди, бучет, финансиски планпви и сл.)

-

ппдатпци пд надвпрещната пкплина

7.4.4.1. Цели и задачи на СПВМ
Пснпвната задаша на СПВМ е да пбезбеди текпвни и релевантни инфпрмации за
меначерите кпи нпсат изврщни пдлуки вп мрежнп ппкружуваое.
Пснпвната цел на СПВМ е да гп ппдпбри квалитетпт и квантитетпт на
пптребните инфпрмации на изврщнптп нивп. Пва ппдразбира:
-

Навременп дпставуваое на инфпрмациите

-

Ефикасен пристап дп бараните ппдатпци

-

Брз пристап дп надвпрещните бази на ппдатпци

-

Дпбиваое на знашајни и релевантни инфпрмации

Инаку, ппкрај пснпвната цел системите за ппддрщка на врвнипт меначмент,
врщат ппдпбруваое на:
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-

Перфпрмансите на изврщните рабпти, пбезбедувајќи медусебнп
кпмуницираое

-

Згплемуваое на ефикаснпста и ефективнпста на изврщителите

-

Намалуваое на брпјпт на спстанпци и пптрпщенптп време

-

Пвпзмпжуваат изврщнп планираое, прганизираое и кпнтрпла

-

Ставаое на фпкус врз изврщителите на пткриените прпблеми

Ппради наведените цели и задаши, системите за ппддрщка на врвнипт
меначмент најшестп се кпристат за:
-

Пткриваое на прпблеми, утврдуваое на преднпстите, предвидуваое на
трендпвите и нпсеое на пдлуки врз пснпва на факти

-

За увид на врвнипт меначмент вп деталните ппдатпци

-

Ппддрщка при дпнесуваое на пдлуки вп смисла на пбезбедуваое на тпшни
и актуелни ппдатпци вп сппдветен фпрмат

-

Планираое вп смила на дефинираое на план за рабпта и прганизираое на
спстанпци

-

Кпристеое на електрпнска ппщта и електрпнски брифинг

-

Алатка за нпсеое на стратещки пдлуки

-

Истражуваое на кпнкуренцијата

-

Финансиска анализа

-

Анализа на трендпвите и

-

Внатрещнп (интернп) известуваое

7.4.4.2. Основни карактеристики на системите за поддршка на врвниот
менаџмент (СПВМ)
Системите за ппддрщка на врвнипт меначмент (СПВМ) имаат брпјни
карактеристики кпи мпжат да се класифицираат вп следните некплку категприи:
-

drill down (движеое пд збирни инфпрмации кпн детални ппдатпци)

-

критишни фактпри на успех (неппхпдни елементи или збир на активнпсти
кпи пбезбедуваат успех, пднпснп пстваруваое на мисијата на
кпмпанијата)

-

пристап дп ппдатпци
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-

анализа

-

известуваое за исклушпци

-

управуваое сп инфпрмации и

-

кпмуницираое

7.4.5. Експертски системи
„Експертските системи се интелигентна техника за прибираое имплицитнп
знаеое вп мнпгу специфишен и пгранишен дпмен на шпвешката струшнпст.“

23

Пвие

системи гп регистрираат знаеоетп на искусните врабптени вп пблик на збир пд
правила вп спфтверски систем кпј мпже да гп кпристат други лица вп кпмпанијата.
На пвпј вид на системи им недпстига щирината на знаеое и разбираоетп на
пснпвните принципи на шпвешките експерти. Експертските системи мпжат да бидат пд
кприст вп пгранишени пбласти пд шпвекпвата струшнпст, ппмагајќи им на
прганизациите при нпсеое на виспкпквалитетни пдлуки сп ппмал брпј на луде.
Пвие системи мпжат да пбезбедат ппддрщка при пдлушуваоетп или целпснп да
ја надпместат шпвешката експертиза вп прпцеспт. Прпблемпт кпј се јавува при
спздаваое на вакви системи е какп да се внесе знаеоетп на експертите вп такпв
вещташки интелигентен систем. Шпвешкптп знаеое мпра да биде претставенп на нашин
кпјщтп кпмпјутерпт мпже да гп пбрабпти. Шпвешкптп знаеое претставува збир пд
правила, кпи кплективнп се нарекуваат база на знаеоа. Вп зависнпст пд слпженпста на
прпблемпт, експертските системи спдржат пгрпмен брпј на правила. На сликата мпже
да се види медусебната ппврзанпст на правилата вп експертскипт систем.

23

Лаудрпн Кенет К., Лаудрпн Чејн П., Меначмент инфпрмациски системи: Управуваое сп дигитална
кпмпанија, Арс Ламина, Скппје, 2010, стр.428
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Сл.9. Правила вп експертскипт систем

Пренпспт на знаеое пд лицетп експерт вп кпмпјутерпт, а пптпа дп кприсникпт
се пдвива низ некплку шекпри:
-

Стекнуваое на знаеое (Knowledge acquisition): Знаеое пд експерти или пд
дпкументирани извпри

-

Претставуваое на знаеоетп (Knowledge representation): Прибранптп знаеое
е прганизиранп какп збир на правила (акп - тпгащ) или какп пбјекти вп
базата на знаеое

-

Извлекуваое на заклушпци (Knowledge inferencing): Дпбиваое на
ппсакуваната експертиза пд базата на знаеое - апликација кпја мпже да
извлекува заклушпци

-

Пренпс на знаеое (Knowledge transfer): Извлешенипт заклушпк пд
експертскипт систем се пренесува дп кприсникпт вп фпрма на преппраки
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Стратегијата щтп се кпристи за пребаруваое низ базата на знаеое се нарекува
Inference Engine. Најшестп се кпристат две стратегии, и тпа: стратегија за пребаруваое
кпн напред - Forward Chaining и стратегија за пребаруваое кпн назад - Backward
Chaining. Вп првата стратегија инферентнптп пребаруваое заппшнува сп инфпрмациите
внесени пд кприсникпт и се истражува базата сп ппдатпци за да се дпјде дп заклушпк.
Стратегијата е да ја упптреби или спрпведе акцијата за правилптп кпга услпвпт е тпшен.
Вп стратегијата за пребаруваое кпн назад, стратегијата за пребаруваое на базата на
правила заппшнува сп хипптеза и прпдплжува сп ппставуваое пращаоа на кприсникпт
за избраните факти се дпдека хипптезата не се пптврди или не се птфрли.
Елементи на експертскипт систем се:
-

База на знаеое (Knowledge base) - спдржи знаеое неппхпднп за разбираое,
фпрмулираое и рещаваое на прпблемите

-

Механизам за извлекуваое на заклушпци (Inference engine) - мпзпкпт на ЕС
(апликација кпја ја пбезбедува метпдплпгијата за размислуваое и фпрмираое
на заклушпци)

-

Кприснишки интерфејс (User interface) - пвпзмпжува кпмуникација сп
кприсниците на ЕС (GUI)

-

Плпша (Blackboard) - ппдрашје вп мемпријата дпделенп за ппис на актуелните
прпблеми

-

Пптсистем за пбјаснуваое (Explanation subsystem) - ги пбјаснува дадените
преппраки пд ЕС

Карактеристики

СПО

ЕС

Намена

Ппмпщ на шпвекпт кпј пдлушува

Замена на шпвекпт при пдлушуваое

Ориентација

Пдлушуваое

Трансфер на знаеоа и спвети

Кпј ппставува прашаоа

Шпвек - Кпмпјутер

Кпмпјутер - Шпвек

Ппдрачје на прпблеми

Дпста щирпкп

Тесен дпмен

Спдржина на база

Вистинскп знаеое

Вистинскп и прпцедуралнп знаеое

Мпжнпст за резпнираое Не

Да - пгранишенп

Табела 3. Разлика ппмеду СПП и ЕС
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Претхпдната деценија се карактеризира сп кпристеое на виспкпквалитетни,
сеппфатни и специфишни знаеоа за рещаваое на сите слпжени прпблеми пд пптесни
пбласти на интерес (пд медицината, па се дп екпнпмијата и меначментпт).
Најзнашајната карактеристика на ЕС е ушеоетп на експертскипт систем пд
сппствените пперации и структури. За сега пваа ппсакувана карактеристика се
манифестира главнп преку мпжнпстите за раципнализираое, пправдуваое и
пбјаснуваое на „сппствените“ заклушпци и преппраки, нп ппстпјат дпбри индикации
дека вп иднина ќе се пбезбеди мпжнпст за радикална прпмена на свпите мпжнпсти
врз пснпва на ушеоетп пд искуствптп.
Пснпвни метпди кпи се кпристат вп прпцеспт на прибираое на знаеое се:
-

репертпарски рещетки

-

мултидимензипналнп скалираое

-

критишки настани

-

рекласификација

-

анализа на нпсеоетп пдлуки

-

набљудуваое на експертпт вп рабптата

7.4.6. Вештачки невронски мрежи
-

Математишки мпдели на шпвешкипт мпзпк

-

ВНМ ги вппшуваат щаблпните вп ппдатпците

-

ВНМ мпжат да рабптат сп нецелпсни, дури и нетпшни ппдатпци

7.4.7. Апликации за компании
„Апликациите

за

кпмпании

им

ппмагаат

на

кпмпаниите

да

станат

ппфлексибилни и прпдуктивни сп ппблиска кппрдинација на нивните бизнис прпцеси
и интегрираое на групи на прпцеси за да мпжат тие да се фпкусираат на ефикаснп
управуваое сп ресурси и ппслужуваое на клиентите.“24
Ппстпјат шетири главни апликации за кпмпании: системи за кпмпании, системи
за управуваое сп синчир на снабдуваое, системи за управуваое на пднпсите сп
24

Лаудрпн Кенет К., Лаудрпн Чејн П., Меначмент инфпрмациски системи: Управуваое сп дигитална
кпмпанија, Арс Ламина, Скппје, 2010, стр.55
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клиентите и системи за управуваое сп знаеое. Апликациите за кпмпании ги
автпматизираат прпцесите кпи ппфаќаат ппвеќе делпвни функции и прганизациски
нивпа и се прптегаат надвпр пд прганизацијата, се дп клиентите, дпбавувашите и
другите бизнис партнери.
7.4.7.1. Системи за планирање на ресурсите на компанијата (ERP системи)
Вппбишаенп, гплемите кпмпании имаат разлишни видпви на инфпрмациски
системи спздадени за разлишни функции, прганизациски нивпа и бизнис прпцеси.
Дпкплку пвие системи не мпжат автпматски да разменуваат инфпрмации тпгащ
знашителнп е намалена прганизациската ефикаснпст и перфпрмансите на кпмпанијата
вп целпст.
Системите за планираое на ресурси на кпмпанијата СПРК (ERP системи) гп
рещаваат прпблемпт сп спбираое на ппдатпци пд разлишните пддели вп кпмпанијата,
какп щтп се прпизвпдствптп, финансиите и сметкпвпдствптп, маркетингпт и
прпдажбата и шпвешките ресурси. Прибраните ппдатпци се внесуваат и шуваат вп една
централна база на ппдатпци при щтп се пвпзмпжува непрешен пристап и преплетуваое
ппмеду разлишните пддели.
На пример, кпга ппределен клиент врщи нарашка, ппдатпците автпматски се
испраќаат дп другите делпви на кпмпанијата кпи се засегнати пд истата. Пптврдата на
нарашката гп активира магацинпт пд каде клиентпт ги ппдигнува нарашаните
прпизвпди. Магацинпт гп инфпрмира дпбавувашпт за дппплнуваое на намалените
кплишини, дпдека пдделпт за сметкпвпдствп му прави фактура на клиентпт.
Згплемената кппрдинација ппмеду разлишните пддели на кпмпанијата впди дп
намалуваое на трпщпците, при тпа згплемувајќи гп задпвплствптп на клиентите.
Кпристеоетп на ERP спфтвер нуди гплеми придпбивки за кпмпанијата. Сп
ппмпщ на кпмпјутерски базиран инфпрмаципнен систем ппстпи мпжнпст за следеое
на сите активнпсти, целпкупната спстпјба на кпмпанијата вп секпе време и пд билп
каде. Меначментпт дпбива инфпрмации за најппвплните набавни цени и најдпбрите
дпбавуваши пд една страна и најдпбрите купуваши и најпрпфитабилните прпдажби пд
друга страна. Ппстпи мпжнпст за пптимизација на прпизвпдствените прпцеси, преку
дефинираое на планпви, нпрмативи и калкулации. Запазуваое на рпкпвите и
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прецизнп укажуваое на грещките и прппустите вп материјалнп-финансискптп
рабптеое е единственп мпжнп преку кпристеое на кпмпјутеризиран инфпрмаципнен
систем.
Вп секпј бизнис навремената инфпрмација е клушен фактпр за успещен развпј
на кпмпанијата. Пперативните ппдатпци сп ппмпщ на инфпрмаципнен систем се
дпбиваат вп реалнп време - веднащ вп мпментпт на настануваое. Напредните системи
кпи вп ппзадина на свпетп рабптеое кпристат дппплнителна лпгика мпже да ви
предлпжат мерки за ппдпбруваое на рабптеоетп вп кпмпанијата и веднащ да ви даде
на распплагаое бизнис анализа.
Инфпрмаципнипт систем треба да им пвпзмпжи на кприсникпт вкрстуваое на
ппвеќе делпвни функции. Пптребнп е дпгпвприте, ппнудите, нарашките, ппдатпците за
прпизвпдствп и финансиите да се внесувате вп една интегрирана прпграма
(спфтверски пакет).
Преку следеое на ппбаруваоата и пбврските и мпжнпст за автпматскп
генерираое на известуваоа, пппмени и тужби, кпмпанијата ќе биде вп мпжнпст за
знашителнп ппдпбруваое на гптпвинскипт тек. Инфпрмаципнипт систем директнп
придпнесува за згплемуваое на наплатата и ја ппдпбрува финансиската мпќ на
кпмпанијата.

Сл.10. Инфпрмации за прпцент за наплата (Luca делпвен спфтвер)
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Гпдищнипт ппписпт на прпизвпдите вп кпмпаниите вп Македпнија е закпнска
пбврска, нп за жал пгрпмен брпј пд нив немаат спфтверски пакет и не се вп спстпјба
квалитетнп и тпшнп да гп изврщат истипт. Сп ппмпщ на кпристеое на квалитетен
инфпрмациски систем вп материјалнптп рабптеое секпгащ се знае кплку и каде
кпмпанијата има залиха. Денес, управуваоетп сп залихите е еден пд клушните
предизвици на спвременипт меначмент. Се пди дптаму щтп се бараат нашини за
намалуваое на залихите, впведуваое на „Just in time“ принципи кпи вп гплема мера, а
некаде и целпснп ги птфрлаат магацините, бидејќи истите се трпщпк на кпмпанијата
прпизвпдител. Прганизацијата на магацините пп лпкации, упптребата на серии и
сериски брпеви, мпжнпста за етикетираое, бар - кпдираое и упптреба на мпбилни
уреди вп магацинскптп рабптеое, следеоетп на движеоетп на материјалите пп сите
ппзнати метпди (FIFO, LIFO, FEFO, серија) и цени (прпсешни, прпдажни, набавни),
резултира сп драстишни намалуваоа на куспците вп магацините, елиминираое на
„мртвата“ - неупптребувана залиха, минимизираое на трпщпците за складираое и
трансппрт, згплемуваое на пбртпт на залихите и минималнп врзуваое на
финансиските средства вп залихи.

Сл.11. Приказ на залихи пп артикли (Luca делпвен спфтвер)
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Невпзмпжнп е успещнп впдеое на бизнис, без јаснп следеое на ефектите и
перфпрмансите на врабптените. Ангажманпт на врабптените треба да се наспши на
правилнп местп, а нивнипт ушинпк да се мери. Гплем дел на кпмпјутеризирани
инфпрмаципни системи вп Македпнија псвен мпдули за финансиски и материјални
пресметки не нудат спдржини пд дпменпт на евиденција на шпвешките ресурси. Самп
мал дел, какп щтп е системпт Luca, нуди интегриранп и автпматизиранп управуваое сп
шпвешките ресурси. Спфтверпт нуди мпжнпст за евиденција на присуствптп на
врабптенипт, изврщуваое на рабптните задаши спгласнп рабптните налпзи и креираое
на плата врз пснпва на зададени критериуми. За секпе врабптенп лице вп кпмпанијата
пптребнп е да се впди евиденција, т.н. прпфесипналнп дпсие сп ппдатпци за нивнптп
пбразпвание, пбука, перипдишни евалуации и пценки и слишнп. Систем е пптребен и
при прпцесите на регрутација на нпви кадри. Пред се ппради првишна селекција, а
ппнатаму и при впдеое на интервју и тестираое. Сп кпристеое на кпмпјутеризиран
инфпрмаципнен систем ќе ппседувате записи за сите пријавени кандидати и пп
пптреба мпже да пребарате вп база за дпбиваое на сппдветен кандидат за баранп
рабптнп местп. Мпже да защтедете дппплнителни финансиски средства и време за
пбјавуваое на нпв пглас и ппкренуваое на нпв прпцес за селекција на кадри.
Преку кпристеое на инфпрмаципнен систем прпизвпдствптп треба да се
реализира сп минимални трпщпци и пптимална искпристенпст на капацитетите. Преку
кпристеое на систем за управуваое сп синчирпт на снабдуваое СУСС (Supply Chain
Management Systems - SCMS), кпмпанијата врз пснпва на прпдажбата гп ускладува
прпизвпдствптп и набавката се сп цел најрентабилна експлпатација на ресурсите,
намален прпизвпден циклус, елиминација на застпите и „празнипт пд“ и исппрака
тпшнп на време („just in time delivery“). СУСС функципнира вп некплку шекпри, и тпа,
првп се прават прпдажни прпценки врз пснпва на некаква претхпдна статистика пд
инфпрмаципнипт систем. Се планираат прпдажбите пп пазари, регипни и купуваши за
ппределен перипд. Врз пснпва на прпдажните прпценки, мпменталните залихи на
гптпви прпизвпди и прпизвпдствптп вп тек се генерираат прпизвпдните бараоа, преку
кпи се планира прпизвпдствптп. За прпизвпдствп на пптребните прпизвпди преку
нпрмативи се дефинира пптребната кплишина на репрпматеријали. Се врщи анализа на
текпвната кплишина на репрпматеријали, нарашаната кплишина на пат и пптребната
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минимална залиха вп магацините за репрпматеријали и автпматски се креира план и
налпзи за набавка.

Сл.12. Нпрмативи за прпизвпдствп (Luca делпвен спфтвер)
Денес, вп ерата на интернет и непрешена кпмуникација, меначментпт е вп
спстпјба, буквалнп пд секаде сп ппмпщ на свпјпт лаптпп, мпбилен уред, таблет и
слишнп, еднпставнп преку интернет пребаруваш да пристапи дп релевантни
кпмпаниски ппдатпци, да има целпсна кпнтрпла и увид щтп се слушува вп кпмпанијата,
вп мпмент кпј тпј гп сака. Пвпј факт на непрешен пристап пд секаде ги прави
меначерите пппперативни и ја засилува кпнтрплата и дисциплината вп кпмпанијата за
време на нивнптп птсуствп. Сп ппмпщ на т.н. workflow систем мпже да се види кпј
дпкумент каде е и кплку време се задржал. Најшестп сите делпвни прпцеси, прпцедури
и дпкументи се целпснп успгласени сп врвните стандарди (ISO, HACCP, IAS) и ппмагаат
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за пбезбедуваое на дппплнителна кпнтрпла на квалитетпт на рабптеоетп на
кпмпанијата.
Кпмпјутеризираните инфпрмаципни системи вп текпт на свпетп рабптеое ги
шуваат и архивираат ппдатпците и инфпрмациите. Влезпвите и излезите вп системпт се
евидентираат. Истп така гплем дел пд хартиената дпкументација, најшестп прибрана пд
други кпмпании: фактури, ппнуди, мемпрандуми, известуваоа и слишнп, се
дигитализира (скенира) и сппдветнп ппврзува сп ппстпјните дпкументи.
Истп така, гплем дел пд инфпрмациските системи имаат спфтверски мпдул за
пдржуваое и сервис на пснпвните средства (мащините, кпмпјутерите, впзилата и
слишнп). Преку пвпј мпдул мпже да се следат сервисните налпзи, видпвите на
расипуваое, редпвните прегледи, да се изврщи анализа на интервенциите пп перипд,
финансиска анализа за пдржуваоетп и сервисираоетп и слишнп.
Вп ппследнп време гплем брпј на кпмпании рабптат на прпекти, кпи за разлика
пд традиципналната функципнална прганизаципна структура, врщат прераспределба
на кадарпт, издвпјувајќи ппединци пд сппдветните пддели и ставајќи ги вп функција на
прпектпт. Секпј прпект е временски пгранишен, има свпј ппшетпк и крај, предвиден
бучет и планирани технишки и шпвешки ресурси. За управуваое сп прпекти мпже да се
кпристат најразлишни спфтверски пакети, ппшнувајќи пд Microsoft Project Management.
Вп кпмпаниите кпи ппседуваат напреден инфпрмациски систем делпт на прпектен
меначмент најшестп е дел интегриран вп ERP системпт. Вп пвпј дел се врщи
управуваое сп кпмпаниските прпекти пд финансискп-пперативна смисла, се
дефинираат прпектните активнпсти, рпкпвите, трпщпците и ресурсите. Дппплнителнп
се креира прпектен план, налпзи и се врщи финансискп-материјална анализа на
прпектпт.
Имплементација на ERP систем
Типишнипт прпект за имплементација на ERP систем се спстпи пд щест фази:
1. Ппдгптпвка на прпектпт
Вп фазата на ппдгптпвка на прпектпт се пдлушува кпи ресурси ќе бидат
пптребни за прпцеспт на имплементација на ERP системпт се заврщи вп ппределенптп
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време и вп рамките на планиранипт бучет. Се фпрмира прпектнипт тим и се дискутира
пптребата пд ангажираое на надвпрещни лица - кпнсултанти.
2. Прибираое на делпвните бараоа и дпкументираое на делпвните прпцеси
Вп текпт на пваа фаза ERP тимпт гп пдредува нашинпт на кпј ќе се пдвиваат
рабптните прпцеси ппсле заппшнуваое на кпристеоетп на ERP системпт, какп и
нашинпт на функципнираое на самипт ERP систем.
Мпделираоетп на делпвните прпцеси е првата и една пд најважните
активнпсти вп пваа фаза. Главнипт резултат пд активнпстите треба да биде листа и
ппис на сите прпцеси вп кпмпанијата и нпсеое на пдлуки неппхпдни за управуваое сп
ресурсите на делпвнипт систем. При тпа, ппд делпвни прпцеси се ппдразбираат групи
на лпгишки ппврзани делпвни активнпсти.
Рабптите треба да се ппделат на три групи и да се идентификуваат
ппединешните прпцеси:
-

Рабпти ппврзани сп планираоетп и управуваоетп

-

Активнпсти на прпизвпдствптп или нудеоетп на услуги

-

Активнпсти за ппддрщка

3. Кпнфигурираое на системпт
Кпнфигурираоетп на системпт е фаза кпја дпада ппсле мпделираоетп на
делпвните прпцеси и прибираое на делпвните бараоа. Вп пваа фаза се врщи
кпнфигурираое на инфраструктурата на ERP системпт вп наспка на ускладуваое на
ппединешните делпви пд системпт сп нашинпт на пдвиваое на делпвните прпцеси и
нивната примена вп кпмпанијата.
Првата активнпст кпја е ппврзана сп кпнфигурираоетп на ERP системпт е
анализа на сите ппстпешки инфпрмаципни системи вп кпмпанијата. Сп анализа на
ппстпешките инфпрмаципни системи мпже да се утврди ппкриенпста сп апликации на
пдделните прганизаципни единици, какп и класите на ппдатпци кпи се ппфатени сп
ппстпешките бази на ппдатпци.
4. Тестираое и валидација на системпт
Пред ставаое на системпт вп упптреба пптребнп е да се изврщи негпвп
тестираое и валидација за да се птстранат евентуалните недпстатпци и да се пбезбеди
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надежнпст на системпт вп текпт на функципнираоетп. Тестираоетп на ERP системпт
вклушува некплку пснпвни шекпри:
-

Планираое на тестираоетп, ппставуваое на сппдветнп ппкружуваое за
тестираое (ппдгптпвка на тест систем)

-

Тестираое на интерфејспт ппмеду ERP спфтверпт и пстанатите системи

-

Тестираое на мпжнпстите и технишките перфпрманси на системпт

-

Планираое и спрпведуваое на тестпви за прифаќаое пд страна на
кприсниците или експериментални кпнференциски спби

-

Пбука/тренинг на кприсниците и креираое на сппдветни материјали за
реализација на пбуката/тренингпт

5. Ппследни ппдгптпвки
Сите мпжни прпблеми кпи прпизлегпа пд прпцеспт на тестираое се рещаваат и
системпт ппвтпрнп се тестира. Се утврдува валиднпста на интерфејспт ппмеду ERP
системпт и другите апликации.
Сите ппдатпци кпи ќе бидат внесени вп ERP системпт пд веќе ппстпешките
апликации мпраат да бидат вп сппдветна фпрма и ппдгптвени за кпристеое.
Врабптените мпра да бидат сппдветнп пбушени за кпристеое на системпт.
Дп крајпт на пвпј шекпр, кпмпанијата и системпт мпра да бидат ппдгптвени да
заппшнат сп рабпта.
6. Ппшнуваое сп рабпта
Пва е заврщната фаза за имплементација на ERP системпт вп кпја системпт се
активира. Вп слушај каде ппстпи стар систем вп кпмпанијата се врщи премин пд старите
кпн нпвите апликации.
Мнпгу прпектни тимпви ги врщат пвие активнпсти вп текпт на викендите,
празниците или за време на гпдищните пдмпри, кпга вп кпмпанијата има мал брпј
врабптени. Пваа стратегија е кприсна, бидејќи прпектнипт тим има некплку дена за
следеое на рабптата на системпт при намален пбем на рабптеое, а сп тпа е вп
мпжнпст да пбезбеди правилна рабпта на системпт нареднипт рабптен ден.
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7.4.7.2. Систем за управување со синџири за снабдување (СУСС)
Системите за управуваое сп синчири за снабдуваое СУСС (Supply Chain
Management Systems - SCMS) им ппмагаат на кпмпаниите да управуваат сп пднпсите сп
нивните дпбавуваши. 25
Пвие системи им ппмагаат на дпбавувашите, кпмпаниите за снабдуваое,
дистрибутерите и кпмпаниите за лпгистика да разменуваат инфпрмации за нарашки,
прпизвпдствп, нивпа на резерви и исппрака на прпизвпди и услуги за да мпжат тие да
дпнесуваат ппдпбри пдлуки за тпа какп да ги прганизираат ресурсите, прпизвпдствптп
и дистрибуцијата. Крајната цел е да се дпбие пптребната кплишина на нивни
прпизвпди пд нивнипт извпр дп местптп на пптрпщувашка за најкраткп време и сп
најнизпк трпщпк.
7.4.7.3. Системи за управување на односите со клиентите (СУОК)
Системите за управуваое на пднпсите сп клиентите - СУПК (Customer
Relationship Management - CRM) им ппмагаат на кпмпаниите да ги управуваат пднпсите
сп нивните клиенти вп прпдажбата, маркетингпт и услугите, а се сп цел нивнп
задпвплствп и задржуваое. Пвие системи интегрираат инфпрмации пд пдделенијата
за прпдажба, маркетинг и услуги за клиентите. Инфпрмациите дп кпи дпадаат
врабптените, а се прибрани пп пат на телефпн, електрпнска ппщта, спцијални мрежи и
слишнп, се кпристат за згплемуваое на ефективнпста на нивните маркетинг кампаои,
за пбезбедуваое на ппквалитетна услуга и ппддрщка за клиентпт.
Клиентпт е центарпт на вниманиетп пкплу кпј се движат сите други делпвни
активнпсти и ресурси. Вп делпвната филпзпфија „клиент е центар“, тпј мпже да се
нареше и пснпвнп средствп и дел пд вреднпста на капиталпт на една кпмпанија.
Негпвата лпјалнпст е најгплемата вреднпст за кпмпанијата. Иакп мнпгу студии ппкажаа
дека привлекуваоетп на пптрпщуваш шини пет пати ппвеќе пд негпвптп задржуваое,
истражуваоетп на списаниетп Harvard Business Review пткри неверпјатен ппдатпк, а
тпа е дека некпи кпмпании мпже да гп згплемат прпфитпт за ппвеќе пд 100%, дпкплку
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вп истп време гп згплемат прпцентпт на задржуваое клиенти за самп 5 %. Пснпвната
мисија на CRM стратегијата не е управуваое на пднпсите сп сите клиенти, туку
управуваое на пднпсите сп клиентите кпи се највредни за кпмпанијата. Улпгата на
СУПК е вп наспка да ги пткрие тие 5% вп кпи треба да се инвестира време и ресурси.
Пснпвни елементи на спвремените СУПК се: Управуваое на ппдатпците за
клиентите (Account Management), Автпматизација на прпдажбата (Sales Force
Automation), Кприснишки услуги и ппддрщка (Customer Service & Support) и
Автпматизација на маркетингпт (Marketing Automation). Какп ппмпщни елементи на
системпт се кпристат: Управуваое сп кпнтактите (Contact Management), Управуваое сп
задаши (Task Management), Управуваое сп дпкументи (Document Management) и
Аналитика (Analytics).

Сл.13. Архитектура на спвремен СУПК

Предмет на системпт за автпматизација на прпдажбата (Sales Force Automation)
претставува управуваоетп сп целипт тек на прпдажбата. Ппшнува сп идентификација
на целнипт пазар (клиентите) кпј кпмпанијата сака да ги псвпи, а заврщува сп
нарашката и исппраката на прпизвпдпт или услугата. Вп медувреме сектпрпт за
прпдажба

ги

дефинира

прпдажните

мпжнпсти

и

преку

кпмуникација

сп

пптенцијалните клиенти ги развива прпдажните мпжнпсти за на крај да изврщи
нарашка. Преку пвпј прпцес, СУПК треба да им пвпзмпжи на сектпрпт за прпдажба да
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ги евидентира пстварените и идни кпнтакти сп клиентите, предвидените и пстварените
активнпсти и пстанатите ппдатпци кпи мпжат да се искпристат за ппбрз и пплесен
развпј на прпдажните активнпсти и нарашките.

Сл.14. Sales Pipeline прпцес
Преку дисциплинирана прпдажба преку т.н. Sales Pipеline (Sales Tunnel) прпцес
се спздаваат услпви за примена на параметри кпи ппмагаат бизниспт да се пдржи,
ппдпбрп да се разбере, леснп да се вппшат ризиците и прпблемите при прпдажба, да
се предвиди и ппдпбри прпцеспт вп најслабата алка пд системпт. Пвие параметри
мпже да пдгпвпрат на пращаоата, какп щтп се: „Кплку пати сте мпрале да пстварите
кпнтакт и сп кпј за да закажете спстанпк или презентација?, Кплку спстанпци сте
мпрале да пдржите за да ја дпбиете рабптата, реализирате прпдажба?“. При една
анализа на пвие ппдатпци мпже да се заклуши дека на пример, вп прпсек се пптребни
10 ппвици за да се закаже една презентација, пднпснп пптребнп е да се пдржат 5
презентации за успещнп да се заклуши прпдажбата. Ппнатаму, мпже да се ппвлеше
црта и да се заклуши дека вп текпт на претхпдната фискална гпдина, пстварени се
10.000 ппвици, пд кпи прпизлегпа 200 дпгпвпри сп вкупен прихпд пд 20.000 евра.
Функции на системпт за автпматизација на прпдажбата се:
-

Управуваое сп мпжнпстите за прпдажба (Lead Management)

-

Управуваое сп прпдажните прилики (Opportunity Management)

-

Прпгнпзираое на прпдажба и аналитика (Global Forecasting, Sales Analytics)

-

Теритпријална прганизација на прпдажбата (Territory Management)

-

Автпматизација на рабптните текпви (Workflow Automation)

-

Известуваоа вп реалнп време (Real Time Alerts, Update Reminders, Big Deal
Alerts)
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-

Управуваое сп ппдатпците сп клиентите (Account Management)

-

Каталпзи на прпизвпдите и услугите (Product Catalog)

-

Пдржуваое на наспки и стандарди (Sales Literature) и други.

Функциите на СУПК за автпматизација на маркетинг активнпстите се
планираните активнпсти и бучетпт за маркетинг кампаои, електрпнска пбрабптка на
каналите пд каде дпадаат инфпрмации кпи мпжат да прераснат вп прпдажни
мпжнпсти и аналитишки активнпсти за мереое на ефектите пд кампаоата.
Услугите за кприсници се првата линија на фрпнтпт на кприсниците сп
прпизвпдите и услугите на кпмпанијата. Пвпј сегмент на СУПК мпже да биде пд клушнп
знашеое за негпвата вкупна ефикаснпст, бидејќи преку негп се пстварува директен
кпнтакт сп клиентпт, кпј најшестп е незадпвплен. Брзп и ефикаснп рещаваое на
прпблемпт ја згплемува лпјалнпста на клиентите и птвпра врата за реализираое на
нпва прпдажба.
Пснпвни карактеристики на услугите за кприсници се:
-

Единственп местп за кпнтакт (SPOC - Single Point Of Contact). Кпнтакт сп
клиентите вп име на кпмпанијата мпже да пствари самп пвластенп лице. На
тпј нашин се гарантира дека клиентпт секпгащ ќе дпбие прецизни, тпшни и
навремени инфпрмации. Истп така, самп пвластенп и сппдветнп пбушенп
лице мпже да пдлуши кпј пд кпмпанијата е пдгпвпрен за сппдветнптп
бараое. Единственптп местп за пстваруваое на кпнтакт пвпзмпжува
следеое на активнпстите, бидејќи сите тие се внесуваат вп една база на
ппдатпци.

-

Кпмпаниите вп најгплем дел склушуваат дпгпвпри за услугите кпи ги нудат
или даваат писмена гаранција на прпизвпдите кпи ги прпдаваат. Вп секпј пд
пвие дпгпвпри е наведен видпт на услуга, пбемпт и квалитетпт кпјщтп им се
нуди на клиентпт, какп и рпкпвите за исппрака. Дпкплку не се испплни дел
пд дпгпвпренптп предвидени се и санкции. Кпмпаниите кпи прпдаваат
прпизвпди имаат свпја гарантна пплитика и истата мпра да биде вп
спгласнпст сп Закпнпт за защтита на пптрпщувашите. Кпнтакт центарпт за
грижа на кприсници е првата защтитна линија за склушенипт дпгпвпрпт.
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Пвластенптп лице пд кпнтакт центарпт мпра за секпј регистриран прпблем
да преппзнае степен на птстапуваое пд дпгпвпренптп и итнпст.
-

Пвластенптп лице треба да дпдели сппдветен припритет за пбрабптка на
секпј направен кпнтакт, примена забелещка или дефиниран прпблем.

-

Кпнтакт центарпт ги кппрдинира активнпстите врз пснпва на применп
бараое. Иакп најшестп пвластенптп лице е вп ситуација сампстпјнп да
пдгпвпри на бараоетп на клиентпт, сепак вп пдделни слушаи се јавува
пптреба пд ангажираое на сппдветнп специјализиранп лице. Вп некпи
слушаи неппхпднп е ангажираое и на надвпрещнп лице - експерт вп
сппдветната пбласт. Вп кпнтакт центрите, кпи денес се ппшестп се даваат на
надвпрещна кпмпанија, кпја се ангажира какп outsourcing, рабптат
кпмуникативни лица кпи се сппдветнп пбушени за прпфесипналнп и
љубезнп пднесуваое. Ангажираоетп на експерти пд разлишни пбласти вп
вакви центри е неисплатлива инвестиција за секпја пд кпмпаниите, дури и
за најгплемите. Ппради тие пришини се кпристат автпматизирани системи
при щтп бараоа кпи немпжат да бидат рещени пд кпнтакт центарпт
стигнуваат навременп дп сппдветните пдделите пд кпмпанијата кпи сп
сппствената експертиза ппмагаат вп нивнптп рещаваое.

-

Внесуваоетп на бараоетп вп база на ппдатпци им пвпзмпжува на
клиентите следеое на статуспт вп реалнп време, најшестп преку интернет
страната на кпмпанијата. Ппнекпгащ, кпмплекснпста на бараоетп,
ппднесенп пд страна на клиентпт ппдразбира дека истптп треба да мине
некплку фази дп негпвптп кпнешнп рещаваое.

-

Кпнтакт центарпт кпристи единствена база на ппдатпци каде се
евидентираат бараоата пд клиентите. Псвен щтп спдржи ппдатпци за
клиентите и бараоата, пваа база мпже да се искпристи и какп база на
знаеое. Истата мпже врз пснпва на евидентиранипт прпблем и нашинпт на
негпвп претхпднп рещаваое сп еден клик да нуди сппдветни пдгпвпри за
ппстпјнипт прпблем. Пваа база е спставен дел на единственипт СУПК.

СУПК им пвпзмпжува на кпмпаниите и нивните клиенти да дпбијат:
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-

единственп местп за пристап дп сите инфпрмации за клиентите. Дп сите
инфпрмации вп врска сп пднпсите на кпмпанијата сп пптенцијалните и
псвпените клиентите мпже да се пристапи пд еднп местп. На пва местп
мпже да се најдат директни инфпрмации за клиентите, пстварените и
закажани средби, истпријата на купуваое и слишнп.

-

инфпрмации вп реалнп време. Сп ппмпщ на СУПК, врабптените вп
прпдажба, маркетинг или грижа за кприсници, какп и самипт клиент мпжат
да дпбијат тпшни и валидни инфпрмации за дпстапнпста на некпј прпизвпд,
статуспт на нарашката и слишнп.

-

мпжнпст за прпценка на прпдажбата. Деталните инфпрмации за клиентите
мпжат да ппслужат какп пснпва за правеое претппставки за нивните
пптреби и куппвната мпќ. Врз пснпва на пвие претппставки кпмпанијата
мпже да направи квалитативна сегментација на клиентите и да дефинира
групи на клиенти сп припритет при прпдажба.

-

квантитативнп изразен ефект на службата на прпдажба, маркетинг и грижа
за

кприсници.

Сп

трансфпрмација

на

маркетинг

кампаоите

и

индивидуалните наппри за прпдажба вп мпжнпсти за прпдажба и
реализирани нарашки, дпста е леснп сп прецизна брпјка да се искаже
ефектпт на секпј пд пдделите и преземените активнпсти пд нивна страна.
-

аналитишки извещтаи кпи се кпристат какп наспки за иден развпј на
кпмпанијата. Анализите и предвидуваоата, дпбиени преку СУПК, им
пвпзмпжуваат на меначментпт на кпмпанијата да ја преппзнае и прпмпвира
праксата кпја дава резултати.

7.4.7.4. Системи за менаџирање со содржини (СМС)
Вп пракса ппстпјат мнпгу прпцедурални рещенија за пдржуваое на спдржините
на еден веб сајт. Сите рещенија се упптребуваа мнпгу дплгп пред ппјавата на СМС сп
една заеднишка цел, сппјуваое на напприте на лудетп сп разлишни прпфесии и нивпа
на пдгпвпрнпст вп наспка на спздаваое квалитетна спдржина кпја преку веб страна се
презентира на кприсниците. Сите пвие прпцедури се заснпвани на цврсти, некпгащ
дпста кпмплицирани, прганизаципни фпрми сп фпкус вп пращаоата кпј, щтп и кпга
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рабпти. Имајќи предвид дека пвие прпцедурални рещенија се спздадени вп време
кпга нивптп на упптребливпст на развпјната технплпгија била далеку пд денещната, на
ппследнптп пращаое - какп рабпти дадени се дпста кпмплицирани пдгпвпри. Пд пвие
пришини, живптнипт циклус на веб спдржините ппмина мнпгу пати низ рацете на дпста
струшни ппединци, шија рабпта кпмпанијата ја шини мнпгу.
Меначираоетп сп спдржини СМС (Content Management) е млада дисциплина
кпја свпјата пснпва ја има наследенп пд некплку други, какп щтп се Document
Management, Information Design, News Publishing и Change Management, а се разви сп
пресликуваое вп пдредени нивни кпнцепти и делпвни прпцеси на нпвипт медиум веб.
Меначираоетп сп спдржини претставува збир на прпцеси, технплпгии,
кпнцепти и практишни рещенија за ппддрщка на развпјпт, спбираоетп, пдржуваоетп и
пбјавуваоетп на пдредени спдржини на веб сајт.
Пред СМС се ппставуваат низа на бараоа кпи мпжат да бидат сумирани вп
некплку тпшки:
-

Спдржините на веб страниците мпже да се управуваат пд страна на ппвеќе
автпри, уредници и други лица сп пдредени специјалнпсти пд разлишни
лпкации

-

Прпцедурите за управуваое сп спдржини и кпнтрплата на нивнипт квалитет
се прпменливи - мпжат да се креираат и мпдифицираат

-

Ушесниците вп прпцеспт на управуваое сп спдржините не мпраат да имаат
никаквп напреднп технишкп знаеое

-

Дпкплку се јави пптреба, мпже да се изврщи рекреираое на верзијата на
веб сајтпт вп билп кпј мпмент пд минатптп

-

Спдржината ќе биде презентирана динамишки, имајќи ги предвид
правилата пп кпи се врщи негпва селекција и прилагпдуваое

-

На кприсниците на веб сајтпт им се нудат ппвеќе нивпа на перспнализација,
при щтп на администрацијата им се дпстапни пвие ппдатпци сп
аналитишките и статишките пресметки.

-

Ппстпешката спдржина се дистрибуира вп разлишни фпрми вп зависнпст пд
технплпгијата на клиентите.
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7.4.7.5. Системи за управување со знаење (СУЗ)
Некпи кпмпании рабптаат ппдпбрп пд другите затпа щтп ппседуваат ппвеќе
знаеое, какп да ги прпизведат и прпдадат свпите прпизвпди и услуги. Ппради тие
пришини вреднпста на кпмпанијата не се базира самп на нејзините физишки ресурси,
туку и на нејзинптп знаеое. Знаеоетп е тещкп да се имитира и пд секпгащ претставува
дплгпрпшна стратещка преднпст за пнпј кпј щтп гп ппседува. Системите за управуваое
сп знаеое - СУЗ (Knowledge Management Systems - KMS) им пвпзмпжуваат на
кпмпаниите ппдпбрп да управуваат сп прпцесите за стекнуваое и примена на знаеое.
Пвие системи гп спбираат сетп знаеое и искуствп вп кпмпанијата и гп прават
дпстапнп вп бизнис прпцесите каде щтп е пптребнп. Пвпј вид на знаеое пбишнп се
спстпи пд пищани дпкументи и слики кпи спдржат патенти, метпди за дизајн, збир на
ефективни делпвни стратегии, разлишни студии и анализи за кпмпетентнпста и
ресурсите вп кпмпанијата. Базата на знаеое вп една кпмпанија не е дпстапна
ппдеднаквп за сите врабптени. Шестп пати пвие системи ја ппврзуваат кпмпанијата и сп
надвпрещни системи на знаеое.
7.4.7.6. Канцелариски информациони системи
Главната задаша на канцелариските инфпрмаципни системи е да ја плесни
кпмуникацијата и спрабптката ппмеду врабптените вп кпмпанијата, нп и сп
врабптените пд други кпмпании сп кпи истата спрабптува. Архивираоетп на
дпкументите и ппщтата вп електрпнски фпрмат ја плеснува класификацијата,
индексираоетп и шуваоетп на инфпрмациите вп кпмпанијата. Пп пптреба, пристаппт
дп истите е брз и ефикасен.
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7.5. Фази во воведувањето на КБИС
Кпмпјутерски базирани инфпрмаципни системи (КБИС) преставуваат збир на
спфтверски пакети, кпи кпга ќе се изврщат, пбезбедуваат инфпрмации за дпнесуваое
на пдлуки. Дизајнираоетп и развпјпт на КБИС е една пд најважните активнпсти вп
секпја прганизација, кпја щтп ги вклушува врабптените пд разлишните нивпа на
прганизацијата. Какп и секпј жив прганизам, така и кпмпјутерски базирани
инфпрмаципни системи имаат свпј живптен циклус.
Ппстпјат разлишни фази вп впведуваоетп на КБИС вп реална кпмпанија.
Прв и најважен шекпр е да се пбезбеди изјава за кпмпаниските цели, вп
кпнтекст на предлпженипт КБИС. Пва првенственп е пдгпвпрнпст на највиспкптп
ракпвпдствп.
Следнипт шекпр е да се израбпти физибилити студија за предлпженипт систем.
Пва ги вклушува пресметката на трпщпците, нп и придпбивките пд кпристеоетп на
системпт. Првишнп се израбптува анализа на трпщпците и придпбивките кпја е
дпвплна највиспкптп ракпвпдствп да дпнесе пдлука за или прптив предлпженипт
КБИС.
Трпщпците вклушуваат трпщпци за креираое, развпј, имплементација и
пдржуваое на системпт. Придпбивките се спгледуваат вп навремената и тпшната
пбрабптка и пристап дп бараните инфпрмации вп наспка на испплнуваое на целите на
прганизацијата. Искуствптп вп пваа пбласт има ппкажанп дека пдлпжуваоетп или
заппставуваоетп на физибилити студијата е една пд главните пришини за неуспех за
впведуваое на КБИС.
Систем анализа е следнипт шекпр вп живптнипт циклус на КБИС. Вп пвпј шекпр
пптребнп е:
-

да се идентификува прптпкпт на инфпрмации ппмеду разлишните нивпа на
прганизацијата

-

да се изврщи детален преглед на предлпженипт систем (апликации кпи ќе
се кпристат)

-

да се идентификуваат алтернативни пристапи за испплнуваое на
ппставените цели на системпт
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-

да се изврщи детална прпценка на трпщпците и придпбивките пд секпја
алтернатива

-

да се избере најсппдветната алтернатива

Систем анализата бара тимска рабпта и знашителнп време. Дпдека ппјасна слика за
трпщпците и придпбивките пд алтернативните пристапи ќе ппизлезат пд деталнптп
истражуваое на предлпженипт систем. Вклушенпста на крајните кприсници на КБИС е
мнпгу важна вп пваа фаза, бидејќи ппдпцнежната имплементацијата на системпт ќе
биде леснп прифатена.
Дизајн на системпт (лпгички). Пбезбедуваоетп на лпгишки дизајн на системпт
за избраната алтернатива вклушува:
-

разбираое на бараоата на кприсниците

-

идентификуваое на бараните ппдатпци

-

предлпг лпгишка прганизација на ппдатпците

-

предлпг, лпгишната ппстапка да гп даде саканипт резултат (излез) пд
дпстапните влезпви

Мнпгу е важнп да се знаат бараоата на сите најразлишни кприсници вп
прганизацијата. Кприсниците на разлишните нивпа вп прганизацијата имаат разлишни
бараоа за инфпрмации при нпсеоетп пдлуки. Видпт на инфпрмациите мпже да се
ппдели на следните три групи:
-

пдлуки за мпнитпринг и кпнтрпла

-

пдлуки за планираое

-

стратещки пдлуки

За да се прпценат јаснп бараоата на крајните кприсници на КБИС, пптребни се
брпјни дискусии ппмеду нив и систем дизајнерите. Пва вклушува дефинираое на
спдржината на извещтаите, фреквенцијата на известуваое, изгледпт на извещтаите и
презентација на извещтаите за секпј кприсник ппединешнп.
Ппсле изврщената прпценка на бараоата на кприсниците, систем дизајнерпт
рабпти на дефинираое на бараните ппдатпци. Пва вклушува дефинираое на извприте
на ппдатпци, прирпдата и видпт на ппдатпците кпи се на распплагаое, какп и
празнините вп базата кпи би ппстпеле.
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Следнипт шекпр е да се впсппстави лпгика за пбрабптка на ппдатпците за да се
дпбијат ппсакуваните резултати (излези) пд дпстапните влезпви.
Пвпј шекпр вклушува анализа на прптпкпт и пбрабптката на ппдатпци. Анализата
на прптпкпт на ппдатпци ни ппмага лпгишки да ги прганизираме ппдатпците вп
кпмпјутерски датптеки. Датптеката е збир на слишни записи. Секпј запис се спстпи пд
некплку неппхпдни инфпрмации. Пример запис за врабптен, се спстпи пд име на
рабптникпт, щифра, пддел вп кпј рабпти, плата и слишнп.
Дизајн на системпт (физички). Дпдека лпгишкипт дизајн пбезбедува прпценка
на бараоата за пбрабптка, физишкипт дизајн вклушува изврщуваое на лпгишкипт дизајн
на хардвер на кпмпјутерски систем. Вп пваа фаза се врщи надградба на ппстпјнипт
хардвер или вп зависнпст пд пптребата на прганизацијата пбезбедуваое на нпв
кпмпјутерски систем, дпкплку е пптребнп при пбрабптката на ппдатпци.
Пптпа, се врщи прганизираое на датптеките и се впсппставуваат сппдветни
метпди за прганизираое на датптеките при пбрабптка и шуваое на ппдатпците. Вп
пваа фаза се реализира и щема за прптпк на инфпрмациите низ системпт.
Имплементација. Вп пваа фаза се врщи прпграмираоетп за имплементација на
предлпженипт КБИС вп распплпжливипт хардвер. Пваа активнпст вклушува:
-

Развпј на прпграмите

-

Дебагираое на прпграмите, прпнапдаое и кпрекција на грещките направени
при прпграмираое

-

Тестираое на прпграмските мпдули на примерпк пд ппдатпци

-

Имплементираое на целипт систем на кпмпјутер

-

Прифаќаое на системпт пд страна на кприсниците

-

Пбезбедуваое на пбука за кприсниците

-

Ппдгптпвка на прирашници и дпкументација

Вп прпцеспт на впведуваое на КБИС пваа фаза трае најдплгп и е најскапа.
Систем аналитишарите имаат пбишај да изгубат интерес веднащ ппсле нивнптп
задпвплствп пд правеоетп на прпграмите, нивнипт развпј и тестираое, не земајќи гп
предвид задпвплствптп на кприсниците. Пваа навика е ппасна и треба да се избегува
пп секпја цена. Пдгпвпрнпст на систем аналитишарите е сппдветнп да ги дпкументира
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свпите прпграми. Да се ппдгптват прирашниците, да се пбезбеди пбука и прифаќаое на
КБИС пд страна на кприсниците.
Одржуваое. Пдржуваоетп, следи ппсле успещната имплементација на КБИС.
Дизајнпт на системпт треба да биде дпвплнп флексибилен за да се прилагпди на
идните бараоа за прпмени и дппплнуваоа на истипт, спгласнп бараоата на
кприсниците. Сппдветнп дпкументиран систем, знашителнп ќе гп плесни прпцеспт на
пдржуваое.

Изјава за
кпмпаниските цели

Физибилити
студија

Систем анализа

Лпгишки дизајн на
системпт

Физишки дизајн на
системпт

Имплементација

Пдржуваое
Сл.15. Алгпритам за впведуваое на КБИС вп реална кпмпанија
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8. Истражување
8.1. Резултати и анализа од истражувањето
За реализираое на анкетата беще искпристена Google фпрма сп кпја на
еднпставен и практишен нашин се дпјде дп гплем дел пд испитаниците.
Дп резултатите се дпјде преку даден пдгпвпр, пднпснп ушествп на 92
испитаници.
Првипт дел на пращаоа се пд лишна прирпда и преку истите се дефинира
целната група кпја беще ппфатена сп истражуваоетп.
Сп пдгпвпрпт на првптп пращаое се дпјде дп спзнанија дека пд вкупнп 87 лица
кпи дадпа пдгпвпр на пва пращаое 64% се на неракпвпдни функции, дпдека
пстанатите 36% имаат ракпвпдна функција вп кпмпанијата вп кпја рабптат.

Сл.16. Графишки приказ на пдгпвпр на пращаое за ппзицијата вп кпмпанијата
Најгплемипт дел пд испитаниците не рабптат вп ниту еден сектпр кпј е наведен
какп ппција за избпр, 19 % пд нив се административци, 18 % пд вкупнипт брпј на
испитаници рабптат вп делпт на ИТ, дпдека 11 испитаници се вклушени вп делпт на
прпизвпдствп. Сп пва пшигледна е рамнпмерната застапенпст вп истражуваоетп на
сите сектпри пд рабптеоетп вп една кпмпанија.

Сл.17. Графишки приказ на пдгпвпр на пращаое за сектпрпт на рабпта
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Дури 62% пд испитаниците имаат заврщенп виспкп пбразпвание,
изненадувашки 20% е брпјпт на магистранти, дпдека лицата сп среднп пбразпвание
ушествуваат сп 14% вп степенпт на струшна ппдгптпвка на испитаниците.

Сл.18. Графишки приказ на пдгпвпр на пращаое за степенпт на струшна ппдгптпвка
Пд вкупнипт брпј на испитаници 61 % биле мащки, дпдека пстанатите 39 %
женски.

Сл.19. Графишки приказ на пдгпвпр на пращаое за ппл на испитаниците
Најгплемипт дел пд испитаниците имаат впзраст пд 26 дп 35 гпдини, ппд 25
гпдини се 15 испитаници, дпдека 15% пд вкупнипт брпј на испитаници кпи пдгпвприле
на пва пращаое имаат пд 36 дп 45 гпдини.

Сл.20. Графишки приказ на пдгпвпр на пращаое за впзраста на испитаниците
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Дури 44 % пд испитаниците рабптат вп мали кпмпании дп 10 врабптени. 17
испитаници рабптат вп гплема кпмпанија сп над 100 врабптени. Сп резултатите пд пвпј
дел мпже да се забележи дека скпрп ппдеднаквп се застапени малите, средни и
гплеми кпмпании.

Сл.21. Графишки приказ на пдгпвпр на пращаое за брпјпт на врабптени вп кпмпанијата
на испитаниците
Втприпт дел пд пращаоата се пднесуваат на степенпт на кпристеое на
кпмпјутерската технплпгија, кпмпјутерски базираните системи, нивната примена,
функципналнпст и брзина вп рамките на кпмпанијата.
Сите пд испитаниците кпристат кпмпјутер.

Сл.22. Графишки приказ на пдгпвпр на пращаое за кпристеое на кпмпјутер
95 % пд испитаниците секпјдневнп кпристат кпмпјутер на свпетп рабптнп местп.

Сл.23. Графишки приказ на пдгпвпр на пращаое за тпа кплку шестп испитаниците
кпристат кпмпјутер на рабптнптп местп
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Најгплем дел пд испитаниците, кпмпјутерпт на рабпта гп кпристат за интернет
пребаруваое, прпверуваое и праќаое на електрпнска ппщта, пищуваое на текст и
рабпта вп Excel.

Сл.24. Графишки приказ на пдгпвпр на пращаое за щтп најмнпгу се кпристи
кпмпјутерпт на рабпта пд страна на испитаниците
Изненадувашки 66% пд испитаниците вп кпмпаниите
кпмпјутерски систем надвпр пд стандарднипт апликативен.

кпристат

друг

Сл.25. Графишки приказ на пдгпвпр на пращаое дали се кпристи друг вид на
инфпрмаципнен систем, надвпр пд стандарднипт апликативен
Третата група на пращаоа се ппврзани сп кпристеоетп на кпмпјутерскипт
систем вп кпмпаниите. Именп, не сите се спгласуваат дека брзп се навикнале на
кпристеое на кпмпјутерскипт систем. 20 % наспрема 80% кпи пптврдиле дека брзп
наушиле какп да гп кпристат кпмпјутерскипт систем вп кпмпанијата вп кпја рабптат.
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Сл.26. Графишки приказ на пдгпвпр на пращаое за брзината на ушеое за кпристеое на
кпмпјутерски систем вп кпмпанијата
Скрпмни 31 % се спгласуваат дека пплесна е електрпнската, пткплку пешатената
фпрма. Пва пред се сѐ дплжи на навиките на лудетп кпи тещкп се менуваат.
Дпвшеращната пешатена фпрма, мнпгу тещкп преминува вп електрпнска.

Сл.27. Графишки приказ на пдгпвпр на пращаое за сппредба на електрпнската и
пешатена фпрма
Најгплем брпј прпцент на испитаници гп кпристат системпт и надвпр пд
рабптнптп местп. Пвпј прпцент пптврдува дека се ппгплем брпј врабптени кпристат
системи сп веб пристап, а лпкалнипт пристап ппстепенп се напущта, ппради
пгранишената дпстапнпст на истипт.

Сл.28. Графишки приказ на пдгпвпр на пращаое за пристаппт дп системпт, вп и надвпр
пд рабптнптп местп
89% пд испитаниците се спгласни дека кпмпјутерскипт систем е знашаен сегмент
пд нивнптп рабптеое. Пстанатите делумнп се спгласни дека кпмпјутерите гп
плеснуваат нивнипт прпцес на рабптеое.
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Сл.29. Графишки приказ на пдгпвпр на пращаое за знашеоетп на кпмпјутерскипт
систем при изврщуваое на рабптните пбврски
Имајќи предвид дека брзината на системпт зависи пд ппвеќе фактпри, какп щтп
се, гплемината на системпт, серверите каде щтп е ппставен, интернет пристаппт и
слишнп, ппвеќе пд пплпвина пд испитаниците се задпвплни пд брзината на системпт
кпј гп кпристат вп свпетп рабптеое.

Сл.30. Графишки приказ на пдгпвпр на пращаое за степенпт на задпвплствп пд
брзината на системпт
Пшигледнп не се ппсветува дпвплнп време вп испитуваое на бараоата на
кприсниците за ппдпбруваое на функципналнпстите на кпмпјутерскипт системпт кпј гп
кпристат испитаниците. Пд директните разгпвпри сп кприсниците заклушив дека,
кпмпјутерскипт систем најшестп пстанува на првата верзија. Самп вп слушај на закпнски
измени, кпга веќе мпра се менува функципнираоетп на истипт. Вп најгплем дел не се
земаат забелещките на врабптените, кпи најмнпгу ги ппзнаваат недпстатпците на
системпт.

Сл.31. Графишки приказ на пдгпвпр на пращаое за функципналнпстите на системпт
Најгплем дел пд испитаниците сметаат дека кпристеоетп на кпмпјутерскипт
систем ја згплемува брзината и ппдпбрува квалитетпт на рабптеое. Бидејќи најгплем
дел пд испитаниците кпристат систем кпј ја ппфаќа пбрабптката на трансакции, какп
щтп се системите за сметкпвпдственп и материјалнп рабптеое, прпизвпдствп и слишнп,
самп 14 % пд испитаниците сметаат дека кпмпјутерскипт систем ја ппдпбрува
сппспбнпста при нпсеое на пдлуки. Вп Македпнија за жал сеущте вп мала мера или
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впппщтп не се кпристат системи за дпнесуваое на пдлуки и прибираое на
инфпрмации. Сп кпристеое на пвпј вид системи директнп би се влијаелп на квалитетпт
на дпнесените стратещки пдлуки.

Сл.32. Графишки приказ на пдгпвпр на пращаое за лишните преднпсти пд кпристеое на
кпмпјутерски систем
Кпристеоетп на кпмпјутерски системи вп кпмпаниите ја згплемуваат
прпдуктивнпста, сметаат 62 испитаници, или 30% пд вкупнипт брпј на испитаници. 59
испитаници сметаат дека прганизациска преднпст е кпристеоетп на кпмпјутерски
системи при кпмуникацијата сп другите кпмпании и институции. 22 % сметаат дека се
ппдпбрува квалитетпт при прпцеспт на нпсеое пдлуки, дпдека 19 % сметаат дека
системпт мпже да ппмпгне при впведуваое на нпви прпизвпди или услуги.

Сл.33. Графишки приказ на пдгпвпр на пращаое за прганизациски преднпсти пд
кпристеое на кпмпјутерски систем
Мнпзинствптп испитаници сампстпјнп наушиле да гп кпристат кпмпјутерскипт
систем вп кпмпанијата каде щтп рабптат. Гплем дел пд нив или вкупнп 36 % за
кпристеое на кпмпјутерскипт систем кпристеле пбука, тренинг или ппмпщ пд врабптен
вп кпмпанијата.
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Сл.34. Графишки приказ на пдгпвпр на пращаое за нашинпт на изушуваое на системпт
48% пд испитаниците не се сеќаваат кпга ппследен пат е изврщена некаква
прпмена вп функципнираоетп или интерфејспт на кпмпјутерскипт систем кпј гп
кпристат. Сепак радува фактпт щтп скпрп истп тплкав прпцент пптврдија дека
ппследната прпмена на кпмпјутерскипт систем е изврщена пред 2 гпдини. Тпа гп
пптврдува и мпетп истражуваое на терен каде скпрп вп секпја втпра кпмпанија имав
забележанп релативнп нпв кпмпјутерски систем.

Сл.35. Графишки приказ на пдгпвпр на пращаое за изврщена прпмена на системпт
Две третини или 70 % пд испитаниците пдгпвприле дека прпмената е изврщена
вп наспка на ппдпбрп технишкп функципнираое на системпт. Пстанатипт прпцент
пптврдува дека ппдпбрен е кприснишкипт интерфејс.

Сл.36. Графишки приказ на пдгпвпр на пращаое за наспката на изврщената прпмена
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9. Заклучок
Пд сетп ппгпре наведенп мпже да се заклуши дека сите кпмпјутеризирани
инфпрмаципни системи вп фпрма на спфтвер дпстапни на македпнскипт пазар се
наспшени пред се кпн ппдпбруваое на внатрещнптп функципнираое на кпмпанијата.
Тука спада, квалитетнптп управуваое сп финансии, управуваоетп сп залихи, правеое
на пптимален прпцес на прпизвпдствп, автпматизацијата на административните
прпцеси и сппдветнп искпристуваое на перфпрмансите на врабптените вп
кпмпанијата.
Лишнп сметам, дека тпа се дплжи пред се на степенпт на развпј на нащите
кпмпании. За нпсеое на пдлуки псвен инфпрмациите пд внатрещнпста на кпмпанијата,
пптребни се и инфпрмации пднадвпр. Вп светски рамки ппстпи мислеое дека секпгащ
при правеое на анализа и нпсеое на пдлуки треба да се тргне пд надвпр кпн внатре,
бидејќи услпвите вп пкплината се менуваат мнпгу ппбрзп пд самата кпмпанија.
Ппради тие пришини, мпетп размислуваое е вп наспка дека секпј бизнис нпв и
ппстпешки треба да тргне пд пазарпт. Пднпснп, првишнп пптребнп е да се изврщи
дпбрп истражуваое на пазарпт, услпвите кпи на негп владеат, ценпвната пплитика,
кпнкуренцијата вп сектпрпт, трендпвите и технплпщките дпстигнуваоа, земајќи ги вп
предвид ппщтествените, владини и екпнпмски пплитики, па дури пптпа да се дпнесе
пдлука вп гплема мера би се сменилп рабптеоетп внатре вп кпмпанијата.
Вп Македпнија, ппстпјат некплку системи пред се за автпматска пбрабптка на
ппдатпците кпи се дпстапни бесплатнп, а направени сп бучетски средства. Тпа е пред
се за ппгплема финансиска дисциплина и пплеснп прибираое на средствата вп УЈП.
Сепак ппгплемипт брпј на спфтверски пакети не нудат пресметки, туку самп
електрпнска дпстава на ппдатпците/дпкументите дп институциите, какп щтп се:
системпт за електрпнскп ппднесуваое на данпшни пријави, системпт за електрпнска
пријава на врабптен, електрпнскп дпставуваое на дпкументи за регистрираое или
прпмена на ппдатпци пд кпмпаниите дп Централен регистар на РМ, електрпнски
систем за јавни набавки и слишнп. Пвие услуги защтедуваат време, нп не се ни
пддалеку дпвплни вп услпви на вакпв технплпщкп-кпмуникациски напредпк.
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Анекс 1

Изглед на анкетен прашалник и
целосен табеларен преглед на
дадените одговори
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Edit this form

Видови и степен на користење на
компјутерски базирани информациони системи
Која е вашата позиција во компанијата
Раководна
Нераководна
Во кој сектор/област работите
Сметководство и финансии
Администрација
Производство
Маркетинг
Истражување и развој
ИТ
Човечки ресурси
Other:

Степен на стручна подоготовка
Средно
Високо
Магистратура
Other:

Пол
Машко
Женско
Возраст
под 25 години
од 26 до 35 години
од 36 до 45 години
од 46 до 55 години
над 55 години
Број на вработени во компанијата
од 1 до 10
од 11 до 20
од 21 до 30
од 31 до 50
од 51 до 100
над 100 вработени

Дали користите компјутер ?
Да
Не
Колку често користите компјутер на работното место ?
Секојдневно
Неколку пати во неделата
Неколку пати во месецот
Не користам
За што најчесто го користите компјутерот на работното место ?
може да изберете повеќе од една опција
Пишување на текст (Word)
Работа со табели и графици (Excel)
Бази на податоци (Access)
Електронска пошта (E-mail, Outlook)
Интернет пребарување
Следење на трендови и аналитика
Водење на сметководство
Планирање
Контролирање
Носење на одлуки
Other:

Дали во компанијата користите друг вид на информационен систем (софтвер), надвор
од стандардниот апликативен ?
Да
Не
Прашања поврзани со користењето на компјутерскиот систем
Не се согласувам

Делумно се
согласувам

Брзо научив како да
го користам
компјутерскиот
систем
Полесно е да се
гледа од монитор,
отколку да се печати
Го користам
системот и надвор
од работното место

Прашања поврзани со функционирањето на компјутерскиот систем

Се согласувам

Не се согласувам

Делумно
се согласувам

Се согласувам

Компјутерскиот
систем е значаен за
мојата работа
Задоволен сум од
брзината на системот
Системот ги има сите
функционалности кои
ги очекувам

Кои лични предности би ги издвоиле од користењето на компјутерски систем ?
може да изберете повеќе од една опција
ја зголемува брзина на работење
го подобрува квалитетот на работење
ја подобрува способноста при носење одлуки
без компјутерски систем ќе имаме недоволно информации
Other:

Кои организациски предности би ги издвоиле од користењето на компјутерски систем ?
може да изберете повеќе од една опција
го подобрува квалитетот при носење на одлуки
помага при воведување на нови производи/услуги
ја подобрува комуникацијата со другите компании/институции
ја зголемува продуктивноста на компанијата
Other:

Како научивте да го користите компјутерскиот систем ?
може да изберете повеќе од една опција
самостојно
користење на печатени/видео материјали
вработен во компанијата
организирана обука и тренинг
Other:

Кога последен пат е извршена промена на компјутерскиот систем во Вашата компанија
?
Не се сеќавам
пред 2 години
од 2 до 5 години
пред повеќе од 5 години

Доколку е извршена промена, во која насока е истата ?
може да изберете повеќе од една опција
подобрено техничко функционирање
подобрен кориснички интерфејс
Submit
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Датум/Време

Која е
вашата
позиција во
компанијата

Во кој
сектор/област
работите

Степен на
стручна
подоготовка

Пол

Возраст

Број на
Дали
вработени во користите
компанијата компјутер ?

Колку често
користите
компјутер на
работното
место ?

За што најчесто го користите
компјутерот на работното место ?

Дали во компанијата
користите друг вид на
информационен систем
(софтвер), надвор од
стандардниот апликативен ?

Брзо научив како
да го користам
компјутерскиот
систем

Го користам
Полесно е да се
Компјутерскиот
гледа од монитор, системот и надвор
систем е значаен за
отколку да се
од работното
мојата работа
печати
место

Задоволен сум
од брзината на
системот

Системот ги има
Кои лични предности би ги издвоиле
сите
од користењето на компјутерски
функционалности
систем ?
кои ги очекувам

Кои организациски предности би ги
издвоиле од користењето на
компјутерски систем ?

6.29.2013 8:41:47 Раководна

Високо

Машко

од 26 до 35 години од 1 до 10

Да

Секојдневно

Пишување на текст (Word), Работа со
табели и графици (Excel), Електронска
пошта (E-mail, Outlook), Интернет
пребарување

Да

Се согласувам

Делумно се
согласувам

Се согласувам

Се согласувам

Делумно
се согласувам

Делумно
се согласувам

ја зголемува брзина на работење, го
подобрува квалитетот на работење

ја зголемува продуктивноста на
компанијата

7.1.2013 17:55:21 Нераководна ИТ

Високо

Машко

од 26 до 35 години од 1 до 10

Да

Секојдневно

Програмирање

Да

Се согласувам

Делумно се
согласувам

Се согласувам

Се согласувам

Се согласувам

Се согласувам

ја зголемува брзина на работење, го
подобрува квалитетот на работење, ја
подобрува способноста при носење
одлуки, без компјутерски систем ќе
имаме недоволно информации

7.1.2013 17:57:52 Раководна

Високо

Женско од 26 до 35 години од 1 до 10

Да

Секојдневно

Пишување на текст (Word), Работа со
табели и графици (Excel), Електронска
пошта (E-mail, Outlook), Интернет
пребарување, Следење на трендови и
аналитика, Планирање

Не

Се согласувам

Се согласувам

Се согласувам

Се согласувам

Делумно
се согласувам

Делумно
се согласувам

7.1.2013 18:03:43 Нераководна

Докторат

Машко

од 26 до 35 години од 51 до 100

Да

Секојдневно

Пишување на текст (Word), Работа со
табели и графици (Excel), Бази на
податоци (Access), Електронска пошта
Да
(E-mail, Outlook), Интернет
пребарување, Следење на трендови и
аналитика, Планирање, Контролирање,
Носење на одлуки

Се согласувам

Делумно се
согласувам

Се согласувам

Се согласувам

Не се согласувам

7.1.2013 18:08:46 Нераководна

Високо

Машко

под 25 години

од 1 до 10

Да

Секојдневно

Пишување на текст (Word), Работа со
табели и графици (Excel), Електронска
пошта (E-mail, Outlook), Интернет
пребарување, Следење на трендови и
аналитика

Да

Се согласувам

Се согласувам

Се согласувам

Се согласувам

7.1.2013 18:10:22 Нераководна ИТ

Високо

Женско од 26 до 35 години од 1 до 10

Да

Секојдневно

Да

Се согласувам

Се согласувам

Се согласувам

Се согласувам

Производство

Се согласувам

7.1.2013 18:13:49

7.1.2013 18:23:23 Раководна

Администрација Високо

Машко

од 26 до 35 години од 1 до 10

Да

Не се согласувам

Не се согласувам

Се согласувам

Кога последен пат е
извршена промена на
Доколку е извршена
Како научивте да го
користите
компјутерскиот
промена, во која насока
систем во Вашата
е истата ?
компјутерскиот систем ?
компанија ?

пред 2 години

подобрено техничко
функционирање

го подобрува квалитетот при носење на
одлуки, помага при воведување на нови
користење на
производи/услуги, ја подобрува
печатени/видео
комуникацијата со другите
материјали
компании/институции, ја зголемува
продуктивноста на компанијата

пред 2 години

подобрено техничко
функционирање, подобрен
кориснички интерфејс

ја зголемува брзина на работење, го
подобрува квалитетот на работење, ја
подобрува способноста при носење
одлуки, без компјутерски систем ќе
имаме недоволно информации

помага при воведување на нови
производи/услуги, ја зголемува
продуктивноста на компанијата

самостојно

пред 2 години

подобрено техничко
функционирање

Делумно
се согласувам

го подобрува квалитетот на работење

ја подобрува комуникацијата со другите
самостојно
компании/институции

Не се сеќавам

подобрено техничко
функционирање

Делумно
се согласувам

Делумно
се согласувам

ја зголемува брзина на работење, го
подобрува квалитетот на работење, ја
подобрува способноста при носење
одлуки, без компјутерски систем ќе
имаме недоволно информации

го подобрува квалитетот при носење на
одлуки, помага при воведување на нови
производи/услуги, ја подобрува
самостојно, вработен во
комуникацијата со другите
компанијата
компании/институции, ја зголемува
продуктивноста на компанијата

пред 2 години

подобрено техничко
функционирање, подобрен
кориснички интерфејс

Се согласувам

Се согласувам

ја зголемува брзина на работење

Се согласувам

Се согласувам

Секојдневно

Пишување на текст (Word),
Електронска пошта (E-mail, Outlook),
Интернет пребарување

Не

Делумно се
согласувам

Не се согласувам

Се согласувам

Се согласувам

Се согласувам

Делумно
се согласувам

Да

Се согласувам

Делумно се
согласувам

Се согласувам

Се согласувам

Се согласувам

Делумно
се согласувам

самостојно

го подобрува квалитетот при носење на
одлуки, ја зголемува продуктивноста на самостојно
компанијата
ја зголемува брзина на работење, го
помага при воведување на нови
подобрува квалитетот на работење, без
организирана обука и
производи/услуги, ја зголемува
компјутерски систем ќе имаме
тренинг
продуктивноста на компанијата
недоволно информации

Не се сеќавам

подобрено техничко
функционирање

пред 2 години

подобрено техничко
функционирање, подобрен
кориснички интерфејс

ја зголемува брзина на работење, го
подобрува квалитетот на работење

ја зголемува продуктивноста на
компанијата

самостојно, користење на
печатени/видео
материјали

пред 2 години

подобрено техничко
функционирање

ја зголемува брзина на работење, го
подобрува квалитетот на работење

го подобрува квалитетот при носење на самостојно, користење на
одлуки, ја подобрува комуникацијата со печатени/видео
другите компании/институции
материјали

Не се сеќавам

подобрено техничко
функционирање, подобрен
кориснички интерфејс

ја зголемува брзина на работење, го
подобрува квалитетот на работење, ја
подобрува способноста при носење
одлуки, без компјутерски систем ќе
имаме недоволно информации

го подобрува квалитетот при носење на
самостојно, организирана
одлуки, ја подобрува комуникацијата со
обука и тренинг
другите компании/институции

Не се сеќавам

подобрено техничко
функционирање

7.1.2013 18:25:43 Нераководна ИТ

Високо

Машко

под 25 години

од 1 до 10

Да

Секојдневно

Пишување на текст (Word), Работа со
табели и графици (Excel), Електронска
пошта (E-mail, Outlook), Интернет
пребарување

7.1.2013 18:27:12 Нераководна Факултет

Докторат

Машко

над 55 години

од 51 до 100

Да

Секојдневно

Пишување на текст (Word), Работа со
табели и графици (Excel), Електронска
пошта (E-mail, Outlook), Интернет
пребарување, Планирање

Да

Делумно се
согласувам

Се согласувам

Делумно се
согласувам

Делумно
се согласувам

Се согласувам

7.1.2013 18:29:24 Нераководна ИТ

Високо

Машко

од 26 до 35 години од 11 до 20

Да

Секојдневно

Електронска пошта (E-mail, Outlook),
Интернет пребарување, Планирање

Да

Делумно се
согласувам

Не се согласувам

Се согласувам

Се согласувам

Се согласувам

Се согласувам

ја зголемува брзина на работење, го
подобрува квалитетот на работење, ја
подобрува способноста при носење
одлуки, без компјутерски систем ќе
имаме недоволно информации

помага при воведување на нови
производи/услуги, ја подобрува
комуникацијата со другите
компании/институции, ја зголемува
продуктивноста на компанијата

вработен во компанијата,
организирана обука и
тренинг

пред 2 години

подобрен кориснички
интерфејс

организирана обука и
тренинг

пред 2 години

подобрено техничко
функционирање

подобрено техничко
функционирање, подобрен
кориснички интерфејс

7.1.2013 18:31:38 Нераководна Администрација Магистратура

Женско од 36 до 45 години од 1 до 10

Да

Секојдневно

Пишување на текст (Word),
Електронска пошта (E-mail, Outlook),
Интернет пребарување

Не

Делумно се
согласувам

Не се согласувам

Се согласувам

Се согласувам

Делумно
се согласувам

Делумно
се согласувам

ја зголемува брзина на работење, го
подобрува квалитетот на работење

ја зголемува продуктивноста на
компанијата

7.1.2013 18:33:37 Нераководна ИТ

Магистратура

Машко

од 26 до 35 години

над 100
вработени

Да

Секојдневно

програмирање :)

Да

Се согласувам

Се согласувам

Се согласувам

Се согласувам

Делумно
се согласувам

Делумно
се согласувам

ја зголемува брзина на работење, го
подобрува квалитетот на работење, ја
подобрува способноста при носење
одлуки, без компјутерски систем ќе
имаме недоволно информации

го подобрува квалитетот при носење на
одлуки, помага при воведување на нови
производи/услуги, ја подобрува
самостојно
комуникацијата со другите
компании/институции, ја зголемува
продуктивноста на компанијата

пред 2 години

7.1.2013 18:39:48 Нераководна ИТ

Високо

Машко

од 26 до 35 години од 21 до 30

Да

Секојдневно

programirane

Не

Се согласувам

Не се согласувам

Се согласувам

Се согласувам

Се согласувам

Се согласувам

ја зголемува брзина на работење, го
подобрува квалитетот на работење, ја
подобрува способноста при носење
одлуки

го подобрува квалитетот при носење на
одлуки, помага при воведување на нови
производи/услуги, ја подобрува
самостојно
комуникацијата со другите
компании/институции

Не се сеќавам

7.1.2013 19:08:08 Раководна

Производство

Високо

Машко

од 26 до 35 години од 21 до 30

Да

Неколку пати
во неделата

Пишување на текст (Word), Работа со
табели и графици (Excel), Електронска
пошта (E-mail, Outlook), Интернет
пребарување

Да

Се согласувам

Делумно се
согласувам

Делумно се
согласувам

Се согласувам

Делумно
се согласувам

Се согласувам

ја зголемува брзина на работење

помага при воведување на нови
производи/услуги, ја подобрува
комуникацијата со другите
компании/институции

Не се сеќавам

подобрено техничко
функционирање

7.1.2013 19:08:19 Раководна

Маркетинг

Магистратура

Машко

од 26 до 35 години од 1 до 10

Да

Секојдневно

Пишување на текст (Word), Работа со
табели и графици (Excel), Бази на
податоци (Access), Електронска пошта
(E-mail, Outlook), Интернет
Да
пребарување, Следење на трендови и
аналитика, Водење на сметководство,
Планирање, Контролирање, Носење на
одлуки

Се согласувам

Се согласувам

Се согласувам

Се согласувам

Се согласувам

ја зголемува брзина на работење, го
подобрува квалитетот на работење, ја
подобрува способноста при носење
одлуки, без компјутерски систем ќе
имаме недоволно информации

го подобрува квалитетот при носење на
одлуки, помага при воведување на нови
производи/услуги, ја подобрува
самостојно
комуникацијата со другите
компании/институции, ја зголемува
продуктивноста на компанијата

пред 2 години

подобрено техничко
функционирање, подобрен
кориснички интерфејс

Да

Секојдневно

Пишување на текст (Word), Работа со
табели и графици (Excel), Електронска
пошта (E-mail, Outlook), Интернет
пребарување, Планирање, Носење на
одлуки

Да

Се согласувам

Делумно се
согласувам

Делумно се
согласувам

Се согласувам

Се согласувам

Се согласувам

го подобрува квалитетот при носење на
ја зголемува брзина на работење, го
одлуки, ја подобрува комуникацијата со
подобрува квалитетот на работење, без
самостојно, организирана
другите компании/институции, ја
компјутерски систем ќе имаме
обука и тренинг
зголемува продуктивноста на
недоволно информации
компанијата

Не се сеќавам

подобрено техничко
функционирање

Секојдневно

Пишување на текст (Word), Работа со
табели и графици (Excel), Електронска
пошта (E-mail, Outlook), Интернет
пребарување, Следење на трендови и Не
аналитика, Водење на сметководство,
Планирање, Контролирање, Носење на
одлуки

Се согласувам

Делумно се
согласувам

Се согласувам

Се согласувам

Се согласувам

Се согласувам

помага при воведување на нови
ја зголемува брзина на работење, го
производи/услуги, ја подобрува
подобрува квалитетот на работење, без
комуникацијата со другите
компјутерски систем ќе имаме
компании/институции, ја зголемува
недоволно информации
продуктивноста на компанијата

пред 2 години

подобрено техничко
функционирање

7.1.2013 19:16:34 Нераководна Администрација Магистратура

7.1.2013 19:40:22 Раководна

Сметководство и
Магистратура
финансии

Женско од 26 до 35 години од 11 до 20

Женско од 26 до 35 години од 1 до 10

Да

вработен во компанијата,
организирана обука и
тренинг

самостојно, вработен во
компанијата

7.1.2013 19:48:40 Нераководна Продажба

Високо

Машко

од 26 до 35 години од 21 до 30

Да

Секојдневно

Пишување на текст (Word), Работа со
табели и графици (Excel), Бази на
податоци (Access), Електронска пошта
(E-mail, Outlook), Интернет
Да
пребарување, Следење на трендови и
аналитика, Планирање, Контролирање,
Носење на одлуки

Се согласувам

Се согласувам

Се согласувам

Се согласувам

Се согласувам

Се согласувам

ја зголемува брзина на работење, го
подобрува квалитетот на работење, ја
подобрува способноста при носење
одлуки, без компјутерски систем ќе
имаме недоволно информации

го подобрува квалитетот при носење на
одлуки, помага при воведување на нови самостојно, организирана
производи/услуги, ја зголемува
обука и тренинг
продуктивноста на компанијата

од 2 до 5 години

7.1.2013 19:53:09 Раководна

Магистратура

Машко

од 26 до 35 години од 1 до 10

Да

Секојдневно

Електронска пошта (E-mail, Outlook),
Интернет пребарување, Планирање

Делумно се
согласувам

Делумно се
согласувам

Делумно се
согласувам

Се согласувам

Се согласувам

Делумно
се согласувам

ја зголемува брзина на работење, го
подобрува квалитетот на работење

помага при воведување на нови
производи/услуги, ја подобрува
комуникацијата со другите
компании/институции

самостојно

Не се сеќавам

Не се согласувам

ја зголемува брзина на работење, ја
подобрува способноста при носење
одлуки

ја зголемува продуктивноста на
компанијата

самостојно

пред 2 години

подобрено техничко
функционирање

Производство

Да

подобрено техничко
функционирање, подобрен
кориснички интерфејс

7.1.2013 20:45:11

ИТ

Високо

Женско под 25 години

од 21 до 30

Да

Секојдневно

Електронска пошта (E-mail, Outlook)

Да

Се согласувам

Се согласувам

Се согласувам

Се согласувам

Делумно
се согласувам

7.1.2013 20:46:00 Раководна

Производство

Високо

Машко

од 26 до 35 години

над 100
вработени

Да

Секојдневно

Пишување на текст (Word), Работа со
табели и графици (Excel), Бази на
податоци (Access), Електронска пошта
Да
(E-mail, Outlook), Интернет
пребарување, Планирање,
Контролирање

Се согласувам

Делумно се
согласувам

Се согласувам

Се согласувам

Делумно
се согласувам

Делумно
се согласувам

ја зголемува брзина на работење, го
подобрува квалитетот на работење, ја
подобрува способноста при носење
одлуки, без компјутерски систем ќе
имаме недоволно информации

го подобрува квалитетот при носење на
одлуки, помага при воведување на нови
производи/услуги, ја подобрува
самостојно, вработен во
комуникацијата со другите
компанијата
компании/институции, ја зголемува
продуктивноста на компанијата

пред 2 години

подобрено техничко
функционирање

Високо

Машко

од 26 до 35 години

над 100
вработени

Да

Секојдневно

Бази на податоци (Access),
Електронска пошта (E-mail, Outlook)

Делумно се
согласувам

Не се согласувам

Не се согласувам

Делумно
се согласувам

Не се согласувам

Не се согласувам

без компјутерски систем ќе имаме
недоволно информации

помага при воведување на нови
производи/услуги, ја зголемува
продуктивноста на компанијата

пред 2 години

подобрено техничко
функционирање

Да

Секојдневно

Пишување на текст (Word), Работа со
табели и графици (Excel), Бази на
податоци (Access), Електронска пошта
Да
(E-mail, Outlook), Интернет
пребарување, Планирање,
Контролирање, Носење на одлуки

Се согласувам

Делумно се
согласувам

Се согласувам

Делумно
се согласувам

Делумно
се согласувам

Не се согласувам

ја зголемува брзина на работење, ја
подобрува способноста при носење
одлуки, без компјутерски систем ќе
имаме недоволно информации

го подобрува квалитетот при носење на
одлуки, помага при воведување на нови
самостојно, користење на
производи/услуги, ја подобрува
печатени/видео
комуникацијата со другите
материјали
компании/институции, ја зголемува
продуктивноста на компанијата

од 2 до 5 години

подобрено техничко
функционирање

Женско од 26 до 35 години од 11 до 20

Да

Секојдневно

Пишување на текст (Word), Бази на
податоци (Access), Електронска пошта
Да
(E-mail, Outlook), Интернет
пребарување, Планирање

Се согласувам

Делумно се
согласувам

Се согласувам

Се согласувам

Делумно
се согласувам

Се согласувам

ја зголемува брзина на работење, го
го подобрува квалитетот при носење на
подобрува квалитетот на работење, без
организирана обука и
одлуки, ја подобрува комуникацијата со
компјутерски систем ќе имаме
тренинг
другите компании/институции
недоволно информации

Не се сеќавам

подобрено техничко
функционирање

Високо

Машко

под 25 години

Да

Секојдневно

Пишување на текст (Word),
Електронска пошта (E-mail, Outlook),
Интернет пребарување, Водење на
сметководство, Планирање,
Контролирање, Носење на одлуки

Да

Делумно се
согласувам

Не се согласувам

Се согласувам

Се согласувам

Делумно
се согласувам

Делумно
се согласувам

ја зголемува брзина на работење, го
подобрува квалитетот на работење, ја
подобрува способноста при носење
одлуки, без компјутерски систем ќе
имаме недоволно информации

помага при воведување на нови
производи/услуги, ја подобрува
комуникацијата со другите
компании/институции

Не се сеќавам

подобрено техничко
функционирање

Средно

Машко

од 46 до 55 години од 1 до 10

Да

Секојдневно

Интернет пребарување

Не

Не се согласувам

Не се согласувам

Се согласувам

Не се согласувам

Делумно
се согласувам

Се согласувам

без компјутерски систем ќе имаме
недоволно информации

ја подобрува комуникацијата со другите
самостојно
компании/институции

Не се сеќавам

подобрено техничко
функционирање

Да

Се согласувам

Се согласувам

Се согласувам

Се согласувам

Делумно
се согласувам

Делумно
се согласувам

ја зголемува брзина на работење, без
компјутерски систем ќе имаме
недоволно информации

ја подобрува комуникацијата со другите
компании/институции, ја зголемува
самостојно
продуктивноста на компанијата

Не се сеќавам

подобрено техничко
функционирање, подобрен
кориснички интерфејс

Не се сеќавам

7.1.2013 20:47:18 Нераководна osiguruvanje

7.1.2013 20:50:56 Раководна

Маркетинг

Високо

7.1.2013 20:51:38 Нераководна Администрација Високо

Машко

од 26 до 35 години

над 100
вработени

Да

вработен во компанијата,
организирана обука и
тренинг

7.1.2013 20:54:12 Нераководна nevraboten

7.1.2013 20:55:28 Раководна

Логистика

7.1.2013 20:57:06 Нераководна nevraboten

од 31 до 50

вработен во компанијата

од 26 до 35 години од 1 до 10

Да

Секојдневно

Пишување на текст (Word), Работа со
табели и графици (Excel), Електронска
пошта (E-mail, Outlook), Интернет
пребарување, Планирање

над 100
вработени

Да

Секојдневно

Работа со табели и графици (Excel),
Електронска пошта (E-mail, Outlook)

Да

Се согласувам

Се согласувам

Не се согласувам

Се согласувам

Се согласувам

Се согласувам

ја зголемува брзина на работење, го
ја подобрува комуникацијата со другите
подобрува квалитетот на работење, без
компании/институции, ја зголемува
самостојно
компјутерски систем ќе имаме
продуктивноста на компанијата
недоволно информации

Се согласувам

Не се согласувам

Се согласувам

Се согласувам

Се согласувам

Се согласувам

ја зголемува брзина на работење, го
подобрува квалитетот на работење, ја
подобрува способноста при носење
одлуки, без компјутерски систем ќе
имаме недоволно информации

7.1.2013 20:59:11 Раководна

Невладин

Високо

Машко

7.1.2013 21:05:25 Нераководна

Истражување и
развој

Средно

Женско од 26 до 35 години

7.1.2013 21:06:41 Нераководна Човечки ресурси Високо

Машко

од 26 до 35 години од 1 до 10

Да

Секојдневно

Пишување на текст (Word), Работа со
табели и графици (Excel), Бази на
податоци (Access), Електронска пошта
Не
(E-mail, Outlook), Интернет
пребарување, Планирање,
Контролирање, Носење на одлуки

7.1.2013 21:07:38 Раководна

Машко

од 36 до 45 години од 1 до 10

Да

Секојдневно

Пишување на текст (Word), Работа со
табели и графици (Excel), Електронска
пошта (E-mail, Outlook), Интернет
пребарување, Следење на трендови и
аналитика, Планирање, Носење на
одлуки

Не

Се согласувам

Делумно се
согласувам

Се согласувам

Се согласувам

Се согласувам

Се согласувам

ја зголемува брзина на работење, го
подобрува квалитетот на работење, без ја подобрува комуникацијата со другите
самостојно
компјутерски систем ќе имаме
компании/институции
недоволно информации

Не се сеќавам

Машко

од 26 до 35 години

над 100
вработени

Да

Секојдневно

Пишување на текст (Word), Работа со
табели и графици (Excel), Бази на
податоци (Access), Електронска пошта Да
(E-mail, Outlook), Интернет
пребарување

Се согласувам

Делумно се
согласувам

Не се согласувам

Се согласувам

Се согласувам

Се согласувам

ја зголемува брзина на работење, го
подобрува квалитетот на работење, ја
подобрува способноста при носење
одлуки

ја подобрува комуникацијата со другите
компании/институции, ја зголемува
самостојно
продуктивноста на компанијата

Не се сеќавам

подобрен кориснички
интерфејс

Женско од 26 до 35 години од 11 до 20

Да

Секојдневно

Пишување на текст (Word), Работа со
табели и графици (Excel), Бази на
Да
податоци (Access), Електронска пошта
(E-mail, Outlook)

Се согласувам

Делумно се
согласувам

Се согласувам

Се согласувам

Делумно
се согласувам

Се согласувам

ја зголемува брзина на работење, го
ја подобрува комуникацијата со другите
подобрува квалитетот на работење, без
компании/институции, ја зголемува
самостојно
компјутерски систем ќе имаме
продуктивноста на компанијата
недоволно информации

пред 2 години

подобрено техничко
функционирање

Женско

Да

Секојдневно

Водење на сметководство

Да

Се согласувам

Делумно се
согласувам

Делумно се
согласувам

Се согласувам

Делумно
се согласувам

Не се согласувам

го подобрува квалитетот на работење

ја зголемува продуктивноста на
компанијата

користење на
печатени/видео
материјали, вработен во
компанијата

Не се сеќавам

Не

Делумно се
согласувам

Делумно се
согласувам

Делумно се
согласувам

Делумно
се согласувам

Делумно
се согласувам

Делумно
се согласувам

без компјутерски систем ќе имаме
недоволно информации

ја зголемува продуктивноста на
компанијата

самостојно

Не се сеќавам

ја зголемува брзина на работење, го
подобрува квалитетот на работење, ја
подобрува способноста при носење
одлуки, без компјутерски систем ќе
имаме недоволно информации

го подобрува квалитетот при носење на
одлуки, помага при воведување на нови
производи/услуги, ја подобрува
самостојно, вработен во
комуникацијата со другите
компанијата
компании/институции, ја зголемува
продуктивноста на компанијата

Магистратура

7.1.2013 21:23:48 Раководна

Сметководство и
Високо
финансии

7.1.2013 21:24:38 Раководна

menadjment

7.1.2013 21:25:29 Нераководна

Сметководство и
Средно
финансии

7.1.2013 21:28:46 Нераководна

Високо

Средно

Машко

од 1 до 10

од 26 до 35 години од 1 до 10

7.1.2013 21:29:10

Сметководство и
Високо
финансии

7.1.2013 21:29:36 Раководна

медиум

Високо

Машко

од 46 до 55 години од 21 до 30

7.1.2013 21:33:23 Раководна

Производство

Високо

Машко

под 25 години

над 100
вработени

7.1.2013 21:39:05 Нераководна

Истражување и
развој

Високо

Машко

од 26 до 35 години

над 100
вработени

Женско од 26 до 35 години

над 100
вработени

Да

Секојдневно

Интернет пребарување

Да

Секојдневно

Пишување на текст (Word), Работа со
табели и графици (Excel), Бази на
Не
податоци (Access), Електронска пошта
(E-mail, Outlook)

Да

Секојдневно

Работа со табели и графици (Excel),
Планирање, Контролирање

Не

Делумно се
согласувам

Не се согласувам

Да

Неколку пати
во неделата

Пишување на текст (Word)

Не

Се согласувам

Се согласувам

Да

Секојдневно

Пишување на текст (Word), Работа со
табели и графици (Excel), Бази на
податоци (Access), Електронска пошта
Да
(E-mail, Outlook), Интернет
пребарување, Следење на трендови и
аналитика, Контролирање

Делумно се
согласувам

Се согласувам

Се согласувам

Делумно се
согласувам

го подобрува квалитетот при носење на
одлуки, ја подобрува комуникацијата со самостојно, вработен во
другите компании/институции, ја
компанијата, организирана Не се сеќавам
зголемува продуктивноста на
обука и тренинг
компанијата

подобрен кориснички
интерфејс

Се согласувам

Делумно
се согласувам

Делумно
се согласувам

Се согласувам

Се согласувам

Се согласувам

Се согласувам

без компјутерски систем ќе имаме
недоволно информации

ја подобрува комуникацијата со другите
самостојно
компании/институции

Не се сеќавам

подобрен кориснички
интерфејс

Се согласувам

Се согласувам

Делумно
се согласувам

Се согласувам

го подобрува квалитетот на работење

го подобрува квалитетот при носење на
самостојно
одлуки

Не се сеќавам

подобрено техничко
функционирање

Се согласувам

Се согласувам

Се согласувам

ја зголемува брзина на работење, го
подобрува квалитетот на работење, ја
подобрува способноста при носење
одлуки, без компјутерски систем ќе
имаме недоволно информации

го подобрува квалитетот при носење на
одлуки, помага при воведување на нови
самостојно, вработен во
производи/услуги, ја подобрува
компанијата, организирана пред 2 години
комуникацијата со другите
обука и тренинг
компании/институции, ја зголемува
продуктивноста на компанијата

Не се согласувам

пред 2 години

подобрено техничко
функционирање

подобрен кориснички
интерфејс

7.1.2013 21:41:54 Нераководна Администрација Високо

Женско од 26 до 35 години од 1 до 10

Да

Секојдневно

Пишување на текст (Word), Работа со
табели и графици (Excel), Бази на
податоци (Access), Електронска пошта
Да
(E-mail, Outlook), Интернет
пребарување, Следење на трендови и
аналитика

Се согласувам

Делумно се
согласувам

Не се согласувам

Се согласувам

Се согласувам

Делумно
се согласувам

го подобрува квалитетот на работење,
без компјутерски систем ќе имаме
недоволно информации

ја подобрува комуникацијата со другите
самостојно, вработен во
компании/институции, ја зголемува
компанијата
продуктивноста на компанијата

Не се сеќавам

7.1.2013 21:42:34 Раководна

ИТ

Магистратура

Машко

од 46 до 55 години од 1 до 10

Да

Секојдневно

Пишување на текст (Word), Работа со
табели и графици (Excel), Бази на
податоци (Access), Електронска пошта
Да
(E-mail, Outlook), Интернет
пребарување, Водење на
сметководство, Планирање

Се согласувам

Делумно се
согласувам

Се согласувам

Се согласувам

Делумно
се согласувам

Делумно
се согласувам

ја зголемува брзина на работење, го
подобрува квалитетот на работење, ја
подобрува способноста при носење
одлуки

го подобрува квалитетот при носење на
одлуки, помага при воведување на нови
вработен во компанијата,
производи/услуги, ја подобрува
организирана обука и
комуникацијата со другите
тренинг
компании/институции, ја зголемува
продуктивноста на компанијата

пред повеќе од 5
години

подобрено техничко
функционирање, подобрен
кориснички интерфејс

7.1.2013 21:47:14 Раководна

Производство

Високо

Машко

од 26 до 35 години од 51 до 100

Да

Секојдневно

Пишување на текст (Word), Работа со
табели и графици (Excel), Електронска
пошта (E-mail, Outlook), Интернет
пребарување, Носење на одлуки

Не

Се согласувам

Се согласувам

Се согласувам

Се согласувам

Се согласувам

Делумно
се согласувам

ја зголемува брзина на работење, го
подобрува квалитетот на работење

помага при воведување на нови
производи/услуги, ја подобрува
комуникацијата со другите
компании/институции, ја зголемува
продуктивноста на компанијата

самостојно

од 2 до 5 години

подобрено техничко
функционирање

Средно

Женско од 26 до 35 години од 11 до 20

Да

Секојдневно

Да

Се согласувам

Не се согласувам

Се согласувам

Се согласувам

Се согласувам

Се согласувам

ја зголемува брзина на работење

вработен во компанијата

пред 2 години

подобрено техничко
функционирање

Да

Секојдневно

Пишување на текст (Word), Работа со
табели и графици (Excel), Бази на
податоци (Access), Електронска пошта
Да
(E-mail, Outlook), Интернет
пребарување, Следење на трендови и
аналитика, Планирање, Контролирање,
Носење на одлуки

Делумно се
согласувам

Делумно се
согласувам

Делумно се
согласувам

Делумно
се согласувам

Делумно
се согласувам

Делумно
се согласувам

ја зголемува брзина на работење, го
го подобрува квалитетот при носење на
подобрува квалитетот на работење, без
самостојно, организирана
одлуки, ја подобрува комуникацијата со
компјутерски систем ќе имаме
обука и тренинг
другите компании/институции
недоволно информации

пред 2 години

подобрено техничко
функционирање, подобрен
кориснички интерфејс

Да

Секојдневно

Пишување на текст (Word), Работа со
табели и графици (Excel), Електронска
пошта (E-mail, Outlook), Интернет
пребарување

Да

Се согласувам

Не се согласувам

Се согласувам

Се согласувам

Не се согласувам

Делумно
се согласувам

го подобрува квалитетот на работење,
без компјутерски систем ќе имаме
недоволно информации

помага при воведување на нови
производи/услуги, ја подобрува
комуникацијата со другите
компании/институции

Не се сеќавам

подобрено техничко
функционирање, подобрен
кориснички интерфејс

Да

Секојдневно

Пишување на текст (Word), Работа со
табели и графици (Excel), Бази на
податоци (Access), Електронска пошта
(E-mail, Outlook), Интернет
Да
пребарување, Следење на трендови и
аналитика, Водење на сметководство,
Планирање, Контролирање, Носење на
одлуки

Се согласувам

Делумно се
согласувам

Се согласувам

Се согласувам

Делумно
се согласувам

Делумно
се согласувам

ја зголемува брзина на работење, го
подобрува квалитетот на работење, ја
подобрува способноста при носење
одлуки, без компјутерски систем ќе
имаме недоволно информации

го подобрува квалитетот при носење на
одлуки, помага при воведување на нови
самостојно, користење на
производи/услуги, ја подобрува
печатени/видео
комуникацијата со другите
материјали
компании/институции, ја зголемува
продуктивноста на компанијата

пред 2 години

подобрено техничко
функционирање

Се согласувам

Се согласувам

ја зголемува брзина на работење, го
подобрува квалитетот на работење

користење на
ја подобрува комуникацијата со другите
печатени/видео
компании/институции
материјали

Не се сеќавам

Се согласувам

ја зголемува брзина на работење, го
подобрува квалитетот на работење, ја
подобрува способноста при носење
одлуки, без компјутерски систем ќе
имаме недоволно информации

го подобрува квалитетот при носење на
одлуки, помага при воведување на нови
производи/услуги, ја подобрува
самостојно
комуникацијата со другите
компании/институции, ја зголемува
продуктивноста на компанијата

Не се сеќавам

подобрено техничко
функционирање

7.1.2013 21:55:25

7.1.2013 22:00:19 Нераководна ИТ

Високо

Машко

од 26 до 35 години од 51 до 100

7.1.2013 22:08:12 Нераководна Obrazovanie

Високо

Женско од 26 до 35 години од 21 до 30

над 100
од 36 до 45 години
вработени

самостојно

7.1.2013 22:20:49 Нераководна ИТ

Магистратура

Машко

7.1.2013 22:21:37 Нераководна Образование

Магистратура

Женско од 36 до 45 години

Да

Секојдневно

Пишување на текст (Word), Работа со
табели и графици (Excel), Електронска
пошта (E-mail, Outlook), Интернет
пребарување

Не

Се согласувам

Не се согласувам

Делумно се
согласувам

Се согласувам

7.1.2013 22:22:57 Нераководна Човечки ресурси Високо

Машко

од 26 до 35 години од 1 до 10

Да

Секојдневно

Следење на трендови и аналитика

Не

Делумно се
согласувам

Делумно се
согласувам

Делумно се
согласувам

Се согласувам

7.1.2013 22:53:49 Нераководна Образование

Високо

Машко

од 26 до 35 години од 51 до 100

Да

Секојдневно

Пишување на текст (Word), Работа со
табели и графици (Excel), Бази на
податоци (Access), Електронска пошта
Да
(E-mail, Outlook), Интернет
пребарување, Планирање,
Контролирање, Носење на одлуки

Се согласувам

Делумно се
согласувам

Се согласувам

Се согласувам

Не се согласувам

Делумно
се согласувам

ја зголемува брзина на работење, го
подобрува квалитетот на работење, ја
подобрува способноста при носење
одлуки, без компјутерски систем ќе
имаме недоволно информации

го подобрува квалитетот при носење на
одлуки, помага при воведување на нови
производи/услуги, ја подобрува
самостојно
комуникацијата со другите
компании/институции, ја зголемува
продуктивноста на компанијата

пред 2 години

подобрено техничко
функционирање

7.1.2013 23:00:53 Нераководна ИТ

Високо

Машко

од 26 до 35 години од 1 до 10

Да

Секојдневно

Пишување на текст (Word), Работа со
табели и графици (Excel), Електронска
пошта (E-mail, Outlook), Интернет
пребарување

Да

Се согласувам

Не се согласувам

Се согласувам

Се согласувам

Се согласувам

Се согласувам

ја зголемува брзина на работење, без
компјутерски систем ќе имаме
недоволно информации

ја зголемува продуктивноста на
компанијата

самостојно

Не се сеќавам

подобрено техничко
функционирање

предметен
7.1.2013 23:06:28 Нераководна наставник по
информатика

Високо

Женско под 25 години

Да

Секојдневно

Пишување на текст (Word), Работа со
табели и графици (Excel), Бази на
податоци (Access), Електронска пошта
(E-mail, Outlook), Интернет
Да
пребарување, Следење на трендови и
аналитика, Планирање, Носење на
одлуки

Се согласувам

Делумно се
согласувам

Се согласувам

Се согласувам

Делумно
се согласувам

Делумно
се согласувам

ја зголемува брзина на работење, го
подобрува квалитетот на работење, ја
подобрува способноста при носење
одлуки, без компјутерски систем ќе
имаме недоволно информации

го подобрува квалитетот при носење на
одлуки, помага при воведување на нови
производи/услуги, ја подобрува
комуникацијата со другите
компании/институции, ја зголемува
продуктивноста на компанијата

самостојно, користење на
печатени/видео
пред 2 години
материјали, организирана
обука и тренинг

подобрено техничко
функционирање

7.1.2013 23:10:27 Раководна

ИТ

Ph.D.

Машко

од 36 до 45 години од 1 до 10

Да

Секојдневно

Пишување на текст (Word), Работа со
табели и графици (Excel), Електронска
пошта (E-mail, Outlook), Интернет
пребарување, Планирање,
Контролирање, Носење на одлуки

Се согласувам

Делумно се
согласувам

Се согласувам

Се согласувам

Делумно
се согласувам

Делумно
се согласувам

ја зголемува брзина на работење, го
подобрува квалитетот на работење, без
компјутерски систем ќе имаме
недоволно информации

го подобрува квалитетот при носење на
одлуки, помага при воведување на нови
производи/услуги, ја подобрува
самостојно, организирана
комуникацијата со другите
обука и тренинг
компании/институции, ја зголемува
продуктивноста на компанијата

пред 2 години

подобрено техничко
функционирање

7.1.2013 23:12:16 Раководна

Администрација Високо

Женско од 26 до 35 години од 1 до 10

Да

Секојдневно

Пишување на текст (Word), Работа со
табели и графици (Excel), Електронска
пошта (E-mail, Outlook), Интернет
Да
пребарување, Водење на
сметководство, Контролирање, Носење
на одлуки

Делумно се
согласувам

Се согласувам

Не се согласувам

Се согласувам

Делумно
се согласувам

Делумно
се согласувам

ја зголемува брзина на работење, го
подобрува квалитетот на работење, ја
подобрува способноста при носење
одлуки, без компјутерски систем ќе
имаме недоволно информации

го подобрува квалитетот при носење на
организирана обука и
одлуки, ја зголемува продуктивноста на
тренинг
компанијата

пред 2 години

подобрено техничко
функционирање

Женско од 46 до 55 години од 51 до 100

Да

Секојдневно

Пишување на текст (Word), Работа со
табели и графици (Excel), Бази на
податоци (Access), Електронска пошта
Да
(E-mail, Outlook), Интернет
пребарување, Следење на трендови и
аналитика

Се согласувам

Делумно се
согласувам

Се согласувам

Се согласувам

Делумно
се согласувам

Делумно
се согласувам

ја зголемува брзина на работење, без
компјутерски систем ќе имаме
недоволно информации

самостојно, користење на
го подобрува квалитетот при носење на
печатени/видео
одлуки
материјали

од 2 до 5 години

подобрено техничко
функционирање

ја подобрува комуникацијата со другите
компании/институции, ја зголемува
самостојно
продуктивноста на компанијата

пред 2 години

подобрено техничко
функционирање

Не се сеќавам

подобрено техничко
функционирање

пред 2 години

подобрен кориснички
интерфејс

7.1.2013 23:12:31 Раководна

од 31 до 50

Не

7.1.2013 23:16:11 Раководна

Администрација Високо

Машко

од 26 до 35 години од 31 до 50

Да

Секојдневно

Пишување на текст (Word),
Електронска пошта (E-mail, Outlook),
Интернет пребарување

Да

Делумно се
согласувам

Делумно се
согласувам

Делумно се
согласувам

Делумно
се согласувам

Делумно
се согласувам

Делумно
се согласувам

ја зголемува брзина на работење

7.1.2013 23:17:48 Раководна

Истражување и
развој

Магистратура

Машко

од 26 до 35 години од 1 до 10

Да

Секојдневно

Пишување на текст (Word),
Електронска пошта (E-mail, Outlook),
Интернет пребарување, Следење на
трендови и аналитика, Водење на
сметководство, Планирање,
Контролирање

Да

Се согласувам

Делумно се
согласувам

Се согласувам

Се согласувам

Делумно
се согласувам

Делумно
се согласувам

ја зголемува брзина на работење, го
ја подобрува комуникацијата со другите самостојно, користење на
подобрува квалитетот на работење, без
компании/институции, ја зголемува
печатени/видео
компјутерски систем ќе имаме
продуктивноста на компанијата
материјали
недоволно информации

Високо

Машко

од 26 до 35 години од 31 до 50

Секојдневно

Следење на трендови и аналитика,
Водење на сметководство,
Контролирање

Не

Се согласувам

Се согласувам

Делумно се
согласувам

Делумно
се согласувам

Не се согласувам

Не се согласувам

ја зголемува брзина на работење

7.1.2013 23:45:54 Нераководна Маркетинг

ја зголемува продуктивноста на
компанијата

самостојно

над 100
вработени

Да

Секојдневно

Пишување на текст (Word), Работа со
табели и графици (Excel), Бази на
податоци (Access), Електронска пошта
Да
(E-mail, Outlook), Интернет
пребарување, Следење на трендови и
аналитика

Делумно се
согласувам

Делумно се
согласувам

Не се согласувам

Се согласувам

Се согласувам

Се согласувам

ја зголемува брзина на работење, го
подобрува квалитетот на работење, без
компјутерски систем ќе имаме
недоволно информации

го подобрува квалитетот при носење на
одлуки, помага при воведување на нови
производи/услуги, ја подобрува
самостојно, вработен во
комуникацијата со другите
компанијата
компании/институции, ја зголемува
продуктивноста на компанијата

Не се сеќавам

подобрено техничко
функционирање, подобрен
кориснички интерфејс

од 11 до 20

Да

Секојдневно

Пишување на текст (Word), Работа со
табели и графици (Excel), Електронска
пошта (E-mail, Outlook), Водење на
сметководство

Да

Делумно се
согласувам

Се согласувам

Не се согласувам

Се согласувам

Се согласувам

Делумно
се согласувам

ја зголемува брзина на работење, го
подобрува квалитетот на работење

го подобрува квалитетот при носење на
организирана обука и
одлуки, ја зголемува продуктивноста на
тренинг
компанијата

пред 2 години

подобрено техничко
функционирање

од 26 до 35 години од 1 до 10

Да

Секојдневно

Пишување на текст (Word), Работа со
табели и графици (Excel), Електронска
пошта (E-mail, Outlook), Интернет
пребарување, Следење на трендови и
аналитика

Не

Машко

од 26 до 35 години од 1 до 10

Да

Секојдневно

Електронска пошта (E-mail, Outlook),
Интернет пребарување, Водење на
сметководство

Да

Се согласувам

Делумно се
согласувам

Не се согласувам

Се согласувам

Се согласувам

Делумно
се согласувам

ја зголемува брзина на работење, го
подобрува квалитетот на работење, ја
подобрува способноста при носење
одлуки

го подобрува квалитетот при носење на
самостојно, вработен во
одлуки, ја зголемува продуктивноста на
компанијата
компанијата

Не се сеќавам

Машко

од 36 до 45 години од 1 до 10

Да

Секојдневно

Пишување на текст (Word), Работа со
табели и графици (Excel), Електронска
пошта (E-mail, Outlook)

Да

Се согласувам

Се согласувам

Се согласувам

Се согласувам

Се согласувам

Се согласувам

ја зголемува брзина на работење, го
подобрува квалитетот на работење, ја
подобрува способноста при носење
одлуки

го подобрува квалитетот при носење на
одлуки, ја подобрува комуникацијата со самостојно
другите компании/институции

пред 2 години

подобрено техничко
функционирање

Машко

под 25 години

Да

Секојдневно

Интернет пребарување

Да

Се согласувам

Се согласувам

Се согласувам

Се согласувам

Делумно
се согласувам

Се согласувам

без компјутерски систем ќе имаме
недоволно информации

го подобрува квалитетот при носење на
самостојно
одлуки

Не се сеќавам

подобрено техничко
функционирање

Секојдневно

Пишување на текст (Word), Работа со
табели и графици (Excel), Бази на
податоци (Access), Електронска пошта
Да
(E-mail, Outlook), Интернет
пребарување, Следење на трендови и
аналитика

Се согласувам

Се согласувам

Делумно се
согласувам

Се согласувам

Се согласувам

Се согласувам

помага при воведување на нови
ја зголемува брзина на работење, го
производи/услуги, ја подобрува
подобрува квалитетот на работење, без
комуникацијата со другите
компјутерски систем ќе имаме
компании/институции, ја зголемува
недоволно информации
продуктивноста на компанијата

самостојно, вработен во
компанијата

Не се сеќавам

Пишување на текст (Word), Работа со
табели и графици (Excel), Бази на
податоци (Access), Електронска пошта
Да
(E-mail, Outlook), Интернет
пребарување, Следење на трендови и
аналитика

Се согласувам

Се согласувам

Делумно се
согласувам

Се согласувам

Се согласувам

Се согласувам

помага при воведување на нови
ја зголемува брзина на работење, го
производи/услуги, ја подобрува
подобрува квалитетот на работење, без
комуникацијата со другите
компјутерски систем ќе имаме
компании/институции, ја зголемува
недоволно информации
продуктивноста на компанијата

самостојно, вработен во
компанијата

Не се сеќавам

ја зголемува брзина на работење, го
подобрува квалитетот на работење, ја
подобрува способноста при носење
одлуки

го подобрува квалитетот при носење на
самостојно, вработен во
одлуки, ја зголемува продуктивноста на
компанијата
компанијата

пред 2 години

подобрен кориснички
интерфејс

ја зголемува продуктивноста на
компанијата

пред 2 години

подобрено техничко
функционирање

7.1.2013 23:58:17 Нераководна

Сметководство и
Високо
финансии

Машко

7.2.2013 0:00:11 Нераководна

Сметководство и
Високо
финансии

Женско под 25 години

7.2.2013 0:17:40 Раководна

НВО

Високо

Машко

7.2.2013 0:32:54 Нераководна ИТ

Средно

7.2.2013 0:54:44 Нераководна Маркетинг

PhD

7.2.2013 2:05:13 Раководна

Администрација Магистратура

од 26 до 35 години

од 1 до 10

7.2.2013 8:25:56 Нераководна

Високо

Женско од 36 до 45 години од 1 до 10

Да

7.2.2013 8:30:17 Нераководна продажба

Високо

Женско од 36 до 45 години од 1 до 10

Да

7.2.2013 8:35:52 Нераководна Маркетинг

Високо

Машко

од 26 до 35 години од 31 до 50

Да

Секојдневно

Пишување на текст (Word), Работа со
табели и графици (Excel), Електронска
пошта (E-mail, Outlook), Интернет
пребарување, Следење на трендови и
аналитика, Планирање

Да

Се согласувам

Делумно се
согласувам

Делумно се
согласувам

Се согласувам

Делумно
се согласувам

Делумно
се согласувам

7.2.2013 8:47:54 Нераководна ИТ

Средно

Женско од 36 до 45 години од 31 до 50

Да

Секојдневно

Електронска пошта (E-mail, Outlook),
Интернет пребарување, Планирање,
graphick design

Не

Се согласувам

Не се согласувам

Се согласувам

Се согласувам

Се согласувам

Се согласувам

Не

Се согласувам

Делумно се
согласувам

Делумно се
согласувам

Се согласувам

Не се согласувам

Делумно
се согласувам

ја зголемува брзина на работење, го
подобрува квалитетот на работење

користење на
ја подобрува комуникацијата со другите
печатени/видео
Не се сеќавам
компании/институции, ја зголемува
материјали, организирана
продуктивноста на компанијата
обука и тренинг

подобрено техничко
функционирање

самостојно

од 11 до 20

Да

Секојдневно

Пишување на текст (Word), Работа со
табели и графици (Excel), Бази на
податоци (Access), Интернет
пребарување, Планирање, Носење на
одлуки

Женско од 36 до 45 години од 31 до 50

Да

Секојдневно

Пишување на текст (Word),
Електронска пошта (E-mail, Outlook),
Интернет пребарување

Да

Се согласувам

Не се согласувам

Делумно се
согласувам

Се согласувам

Се согласувам

Се согласувам

ја зголемува брзина на работење, го
подобрува квалитетот на работење

ја подобрува комуникацијата со другите
вработен во компанијата
компании/институции

Не се сеќавам

подобрен кориснички
интерфејс

невладин сектор Средно

Машко

од 26 до 35 години од 11 до 20

Да

Секојдневно

Пишување на текст (Word), Работа со
табели и графици (Excel), Електронска
пошта (E-mail, Outlook), Интернет
Да
пребарување, Следење на трендови и
аналитика, Планирање, Контролирање

Се согласувам

Делумно се
согласувам

Се согласувам

Се согласувам

Се согласувам

Делумно
се согласувам

го подобрува квалитетот на работење,
ја подобрува способноста при носење
одлуки, без компјутерски систем ќе
имаме недоволно информации

го подобрува квалитетот при носење на
одлуки, помага при воведување на нови самостојно, организирана
производи/услуги, ја зголемува
обука и тренинг
продуктивноста на компанијата

пред 2 години

подобрено техничко
функционирање

7.2.2013 9:43:36 Нераководна Администрација Средно

Машко

од 36 до 45 години

над 100
вработени

Да

Секојдневно

Пишување на текст (Word), Работа со
табели и графици (Excel), Бази на
податоци (Access), Електронска пошта
Да
(E-mail, Outlook), Интернет
пребарување, Следење на трендови и
аналитика, Планирање, Контролирање

Се согласувам

Се согласувам

Не се согласувам

Се согласувам

Се согласувам

Се согласувам

ја зголемува брзина на работење, го
подобрува квалитетот на работење, ја
подобрува способноста при носење
одлуки, без компјутерски систем ќе
имаме недоволно информации

го подобрува квалитетот при носење на
одлуки, помага при воведување на нови
производи/услуги, ја подобрува
комуникацијата со другите
компании/институции, ја зголемува
продуктивноста на компанијата

пред 2 години

подобрено техничко
функционирање, подобрен
кориснички интерфејс

7.2.2013 9:51:31 Нераководна Маркетинг

Машко

од 26 до 35 години од 1 до 10

Да

Секојдневно

Интернет пребарување

Не

Се согласувам

Се согласувам

Се согласувам

Се согласувам

Се согласувам

Се согласувам

го подобрува квалитетот на работење

ја подобрува комуникацијата со другите
самостојно
компании/институции

пред 2 години

подобрено техничко
функционирање

Не

Се согласувам

Делумно се
согласувам

Се согласувам

Се согласувам

Се согласувам

Се согласувам

ја зголемува брзина на работење, го
го подобрува квалитетот при носење на
подобрува квалитетот на работење, без
одлуки, ја подобрува комуникацијата со самостојно
компјутерски систем ќе имаме
другите компании/институции
недоволно информации

Не се сеќавам

Се согласувам

Се согласувам

Се согласувам

Се согласувам

ја зголемува брзина на работење

го подобрува квалитетот при носење на
самостојно
одлуки

пред 2 години

Се согласувам

Делумно
се согласувам

Делумно
се согласувам

без компјутерски систем ќе имаме
недоволно информации

го подобрува квалитетот при носење на
самостојно
одлуки

Не се сеќавам

подобрено техничко
функционирање

Се согласувам

Делумно
се согласувам

Делумно
се согласувам

го подобрува квалитетот на работење

ја зголемува продуктивноста на
компанијата

Не се сеќавам

подобрено техничко
функционирање

Не се сеќавам

подобрено техничко
функционирање

пред 2 години

подобрено техничко
функционирање, подобрен
кориснички интерфејс

7.2.2013 8:58:06 Нераководна

Истражување и
развој

Високо

7.2.2013 9:13:58 Нераководна

7.2.2013 9:29:09 Раководна

Високо

Машко

под 25 години

над 100
вработени

Да

Секојдневно

Пишување на текст (Word), Работа со
табели и графици (Excel), Електронска
пошта (E-mail, Outlook), Интернет
пребарување, Следење на трендови и
аналитика

Сметководство и
Високо
финансии

Женско од 26 до 35 години од 1 до 10

Не

Секојдневно

Носење на одлуки

Да

Делумно се
согласувам

Се согласувам

Администрација Магистратура

Машко

над 100
вработени

Да

Секојдневно

Пишување на текст (Word), Интернет
пребарување

Не

Се согласувам

Делумно се
согласувам

Делумно се
согласувам

Се согласувам

Делумно се
согласувам

7.2.2013 10:04:08 Нераководна

Делегација на
ЕУ

7.2.2013 10:28:12 Раководна

Високо

Женско под 25 години

самостојно, користење на
печатени/видео
материјали, вработен во
компанијата

подобрено техничко
функционирање

7.2.2013 11:11:57
7.2.2013 11:13:12 Раководна

7.2.2013 11:19:10 Нераководна Администрација Магистратура

7.2.2013 11:46:53 Нераководна Obrazovanie

7.2.2013 12:23:44 Раководна

Високо

Администрација Високо

од 26 до 35 години

Женско од 26 до 35 години од 51 до 100

Да

Секојдневно

Да

Се согласувам

самостојно

Женско од 26 до 35 години од 31 до 50

Да

Секојдневно

Пишување на текст (Word), Работа со
табели и графици (Excel), Интернет
пребарување

Да

Се согласувам

Не се согласувам

Се согласувам

Се согласувам

Се согласувам

Се согласувам

го подобрува квалитетот на работење

го подобрува квалитетот при носење на
одлуки, помага при воведување на нови
производи/услуги, ја подобрува
организирана обука и
комуникацијата со другите
тренинг
компании/институции, ја зголемува
продуктивноста на компанијата

Женско од 36 до 45 години од 51 до 100

Да

Секојдневно

Пишување на текст (Word), Работа со
табели и графици (Excel), Бази на
податоци (Access), Електронска пошта
Да
(E-mail, Outlook), Интернет
пребарување, Водење на
сметководство

Се согласувам

Не се согласувам

Делумно се
согласувам

Се согласувам

Се согласувам

Се согласувам

ја зголемува брзина на работење, го
подобрува квалитетот на работење, ја
подобрува способноста при носење
одлуки, без компјутерски систем ќе
имаме недоволно информации

ја подобрува комуникацијата со другите
компании/институции, ја зголемува
самостојно
продуктивноста на компанијата

7.2.2013 12:35:27 Нераководна Администрација Магистратура

Машко

од 26 до 35 години од 1 до 10

Да

Секојдневно

Пишување на текст (Word), Работа со
табели и графици (Excel), Електронска
пошта (E-mail, Outlook), Интернет
пребарување, Следење на трендови и
аналитика

7.2.2013 13:38:55 Нераководна Производство

Средно

Машко

под 25 години

од 1 до 10

Да

Секојдневно

Пишување на текст (Word), Работа со
табели и графици (Excel), Бази на
податоци (Access), Електронска пошта
Да
(E-mail, Outlook), Интернет
пребарување, Следење на трендови и
аналитика

Се согласувам

Се согласувам

Се согласувам

Се согласувам

Се согласувам

Делумно
се согласувам

ја зголемува брзина на работење, го
подобрува квалитетот на работење, ја
подобрува способноста при носење
одлуки, без компјутерски систем ќе
имаме недоволно информации

го подобрува квалитетот при носење на
одлуки, помага при воведување на нови
производи/услуги, ја подобрува
самостојно, вработен во
комуникацијата со другите
компанијата
компании/институции, ја зголемува
продуктивноста на компанијата

пред 2 години

подобрено техничко
функционирање, подобрен
кориснички интерфејс

7.2.2013 13:46:05 Нераководна Производство

Високо

Машко

под 25 години

од 11 до 20

Да

Секојдневно

Пишување на текст (Word), Работа со
табели и графици (Excel), Бази на
податоци (Access), Електронска пошта
Не
(E-mail, Outlook), Интернет
пребарување, Следење на трендови и
аналитика, Планирање, Контролирање

Се согласувам

Се согласувам

Се согласувам

Се согласувам

Се согласувам

Делумно
се согласувам

ја зголемува брзина на работење, го
подобрува квалитетот на работење

го подобрува квалитетот при носење на
одлуки, помага при воведување на нови
производи/услуги, ја подобрува
самостојно
комуникацијата со другите
компании/институции, ја зголемува
продуктивноста на компанијата

Не се сеќавам

подобрено техничко
функционирање

7.2.2013 13:46:12 Нераководна

Високо

Женско под 25 години

од 1 до 10

Да

Секојдневно

Пишување на текст (Word)

Не

Се согласувам

Делумно се
согласувам

Делумно се
согласувам

Делумно
се согласувам

Се согласувам

Делумно
се согласувам

ја зголемува брзина на работење, го
подобрува квалитетот на работење, ја
подобрува способноста при носење
одлуки, без компјутерски систем ќе
имаме недоволно информации

го подобрува квалитетот при носење на
одлуки, помага при воведување на нови
производи/услуги, ја подобрува
самостојно, организирана
комуникацијата со другите
обука и тренинг
компании/институции, ја зголемува
продуктивноста на компанијата

Не се сеќавам

подобрено техничко
функционирање

од 26 до 35 години од 1 до 10

Да

Секојдневно

Дизајнирање

Да

Се согласувам

Делумно се
согласувам

Не се согласувам

Се согласувам

Делумно
се согласувам

Делумно
се согласувам

ја зголемува брзина на работење, го
подобрува квалитетот на работење, ја
подобрува способноста при носење
одлуки, без компјутерски систем ќе
имаме недоволно информации

го подобрува квалитетот при носење на
одлуки, ја подобрува комуникацијата со
другите компании/институции, ја
самостојно
зголемува продуктивноста на
компанијата, Штеди хартија и околина

пред 2 години

подобрен кориснички
интерфејс

Не се сеќавам

подобрено техничко
функционирање

Не

7.2.2013 13:57:30 Нераководна Човечки ресурси Високо

Машко

7.2.2013 14:27:42 Нераководна Администрација Магистратура

Женско од 26 до 35 години од 51 до 100

Да

Секојдневно

Пишување на текст (Word), Работа со
табели и графици (Excel), Бази на
податоци (Access), Електронска пошта Не
(E-mail, Outlook), Интернет
пребарување

Се согласувам

Се согласувам

Се согласувам

Се согласувам

Се согласувам

Се согласувам

ја зголемува брзина на работење, го
помага при воведување на нови
подобрува квалитетот на работење, без
производи/услуги, ја зголемува
компјутерски систем ќе имаме
продуктивноста на компанијата
недоволно информации

7.2.2013 14:46:09 Раководна

Производство

Женско од 26 до 35 години од 1 до 10

Да

Секојдневно

Пишување на текст (Word), Работа со
табели и графици (Excel), Електронска
пошта (E-mail, Outlook), Интернет
пребарување, Следење на трендови и Не
аналитика, Водење на сметководство,
Планирање, Контролирање, Носење на
одлуки

Се согласувам

Не се согласувам

Се согласувам

Се согласувам

Делумно
се согласувам

Делумно
се согласувам

ја зголемува брзина на работење, го
подобрува квалитетот на работење, ја
подобрува способноста при носење
одлуки, без компјутерски систем ќе
имаме недоволно информации

го подобрува квалитетот при носење на
одлуки, помага при воведување на нови
самостојно, користење на
производи/услуги, ја подобрува
печатени/видео
комуникацијата со другите
материјали
компании/институции, ја зголемува
продуктивноста на компанијата

пред 2 години

подобрено техничко
функционирање, подобрен
кориснички интерфејс

7.2.2013 16:05:31 Раководна

Човечки ресурси Високо

Женско од 26 до 35 години

над 100
вработени

Да

Секојдневно

Работа со табели и графици (Excel),
Електронска пошта (E-mail, Outlook),
Интернет пребарување

Да

Се согласувам

Делумно се
согласувам

Се согласувам

Се согласувам

Делумно
се согласувам

Делумно
се согласувам

ја зголемува брзина на работење, го
подобрува квалитетот на работење

ја зголемува продуктивноста на
компанијата

пред 2 години

подобрено техничко
функционирање, подобрен
кориснички интерфејс

Женско под 25 години

од 1 до 10

Да

Секојдневно

Пишување на текст (Word), Работа со
табели и графици (Excel), Бази на
податоци (Access), Електронска пошта Да
(E-mail, Outlook), Интернет
пребарување

Се согласувам

Делумно се
согласувам

Се согласувам

Се согласувам

Се согласувам

Се согласувам

ја зголемува брзина на работење, го
подобрува квалитетот на работење

ја подобрува комуникацијата со другите
компании/институции, ја зголемува
самостојно
продуктивноста на компанијата

пред 2 години

подобрено техничко
функционирање

7.3.2013 9:47:43 Нераководна Администрација Средно

Женско од 36 до 45 години

над 100
вработени

Да

Секојдневно

Пишување на текст (Word), Работа со
табели и графици (Excel), Бази на
податоци (Access), Електронска пошта Не
(E-mail, Outlook), Интернет
пребарување

Се согласувам

Делумно се
согласувам

Се согласувам

Се согласувам

Делумно
се согласувам

Делумно
се согласувам

ја зголемува брзина на работење, го
подобрува квалитетот на работење

помага при воведување на нови
производи/услуги, ја подобрува
комуникацијата со другите
компании/институции, ја зголемува
продуктивноста на компанијата

пред 2 години

подобрено техничко
функционирање

7.3.2013 12:23:21 Нераководна Производство

Магистратура

Машко

над 100
вработени

Да

Неколку пати
во месецот

Контролирање

Не

Се согласувам

Не се согласувам

Се согласувам

Делумно
се согласувам

Се согласувам

Се согласувам

ја зголемува брзина на работење, го
подобрува квалитетот на работење

го подобрува квалитетот при носење на
одлуки, ја подобрува комуникацијата со самостојно
другите компании/институции

Не се сеќавам

подобрен кориснички
интерфејс

7.5.2013 17:52:33 Нераководна

Средно

Женско под 25 години

Да

Неколку пати
во неделата

Пишување на текст (Word), Работа со
табели и графици (Excel), Електронска
пошта (E-mail, Outlook), Интернет
пребарување, Планирање

Да

Се согласувам

Делумно се
согласувам

Се согласувам

Се согласувам

Делумно
се согласувам

Делумно
се согласувам

ја зголемува брзина на работење, го
подобрува квалитетот на работење, без го подобрува квалитетот при носење на организирана обука и
компјутерски систем ќе имаме
одлуки
тренинг
недоволно информации

Не се сеќавам

подобрен кориснички
интерфејс

7.3.2013 1:35:33 Нераководна Производство

Високо

Високо

од 26 до 35 години

самостојно

самостојно, организирана
обука и тренинг

самостојно, вработен во
компанијата

