
VODIČ

Kaj mora projektni  
informacijski sistem  
prinašati vodstvu in  
kaj projektni ekipi?
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Uvod
Z rastjo števila internih projektov podjetja kaj hitro 
pridejo do točke, ko uspešnost izvajanja projektov 
ni odvisna zgolj od uspešnega dela projektne ekipe, 
ampak tudi od funkcionalnega projektnega orodja. 
Pri iskanju razlogov za njegovo uvedbo morajo 
odločevalci v prvem koraku nakupnega procesa zelo 
jasno odgovoriti na vprašanje, kateri so tisti ključni 
vzroki oziroma izzivi, ki jih vodstvo, projektni vodje 
in člani projektne ekipe z uvedbo želijo rešiti. Na eni 
strani mora vodstvo določiti usmeritve na podlagi 
lastnih potreb in strategije podjetja določiti cilje 
projekta uvedbe projektne infrastrukture. Na drugi 
pa morajo tudi projektni vodje zelo jasno odgovoriti 
na vprašanje, s čim (katerimi funkcionalnostmi) 
bodo v sistemu prepoznali dodano vrednost zase 
in za svojo ekipo. Če namreč želijo, da projektni 
informacijski sistem v podjetju podpira učinkovito 
izvedbo in upravljanje projektov, mora biti prilagojen 
vsem nivojem poslovanja in hkrati čisto vsakemu 
posebej. V organizacijah je navadno s projektnim 
delom sicer povezanih veliko število različnih kadrov 
oziroma oddelkov, vendar so ključni deležniki pri 
tovrstni analizi člani projektne pisarne, projektni 
vodje in najvišje vodstvo.

Koristi za vodstvo
Vodstvo ima v roki kompas in usmerja podjetje z 
zasledovanjem vizije in strateških ciljev, pri čemer 
jim je pomembna predvsem čim večja vrednost 
portfelja projektov. Zaradi tega morajo imeti na voljo 
informacijo, kateri projekti bodo podjetju prinesli 
največ koristi oziroma so zanesljiv vir prihodkov. 
Projektni sistem mora ponuditi vodstvu relevantne 
odločevalske informacije ter orodja za analize 
in simulacije strateških odločitev. Dobiti mora 

odgovore na vprašanja, ali se projekti izvajajo znotraj 
dogovorjenega proračuna, ali so mejniki doseženi 
in ali bo stranka na koncu dobila vse dogovorjeno. 
Vsi ti podatki morajo biti na klik razvidni iz ažurnih 
poročil, ki jih vodstvo lahko pregleda, kadar želi. 
Organizacije z uvedenim projektnim informacijskim 
sistemom, ki jim omogoča ažuren vpogled v portfelj 
projektov in status izvedbe posameznega projekta, 
se lahko pravočasno izognejo marsikateremu 
tveganju za neuspešne izvedbe – že samo s tem, da 
se ga zavedajo. 

Drug pomemben pogled za vodstva organizacij 
je seveda pogled v prihodnost. Katere projekte 
nameravamo izvesti v bližnji prihodnosti? Ali imamo 
dovolj kadrov za izvedbo vseh projektov? Kaj lahko 
obljubimo potencialnim strankam? Ali moramo 
morda zaposliti nove sodelavce, da bomo lahko 
uspešno izvedli vse projekte iz portfelja? Vse to so 
pomembna vprašanja, na katera vodstvenim kadrom 
odgovori učinkovit projektni informacijski sistem.

Pogled v prihodnost
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Koristi za projektne 
vodje

Koristi za člane 
projektne ekipe

Pojav sistemov za projektno vodenje je s svojim 
avtomatiziranim delovanjem projektnim vodjem 
prihranil veliko časa in skrbi. Za projektnega vodjo 
je seveda najpomembnejše, da mu omogoča 
učinkovito načrtovanje in nadziranje izvajanja 
projekta. Sistem mora zbirati podatke o projektnih 
aktivnosti, vodji projektov pa ponuditi popoln 
pregled nad stanjem: porabljenih in razpoložljivih 
sredstvih, razpoložljivem času, nastalimi tveganji 
ipd. Pri tem mora pomagati izvajati interno projektno 
metodologijo, omogočati vpogled v razpoložljivost 
virov, na voljo pa morajo imeti najnovejše predloge 
projektne dokumentacije. 

Projektni informacijski sistem prav tako na nek 
način projektne vodje vodi, da delajo po enotni 
metodologiji podjetja. Če je npr. za prehod iz faze 
analize v fazo izvedbe potrebna potrditev sponzorja, 
potem sistem brez ustrezne potrditve prehoda med 
fazami ne bo dovolil.

Neustrezen projektni informacijski sistem lahko 
znotraj ekipe kaj hitro ubije voljo za njegovo 
uporabo. Pri uvedbi funkcionalnosti projektnega 
informacijskega sistema za člane projektne ekipe 
je treba biti pozoren predvsem na enostavnost 
njihove uporabe. Sistem mora delo ekipe namreč 
predvsem poenostaviti in pohitriti. Bolj kot bo 
njihov pogled v projektni sistem zakompliciran, večji 
stroški bodo nastajali v smislu: časa in frustracije 
ob uporabi sistema, neustreznega poročanja in s 

tem povezanega nedoslednega dokumentiranja. 
Dokumente bodo člani projektne ekipe na primer 
veliko raje poslali po elektronski pošti kot odložili na 
projektni sistem.

Projektni sistem mora članom projektne pisarne 
ponuditi predvsem čim lažje okolje za pregled nad 
čakajočimi zadolžitvami oziroma nalogami, vpogled 
v najpomembnejše mejnike projekta, poročanje o že 
izvedenih aktivnostih in porabljenih urah, odlaganje 
in pregled projektne dokumentacije ter seveda 
omogočati učinkovito informiranje in komuniciranje, 
povezano s projektov. Prav tako morajo imeti 
možnost opozarjanja na aktualna tveganja in težave, 
ki jih zaznajo kot člani projektne ekipe.

“Neustrezen projektni 
informacijski sistem 
lahko znotraj ekipe 
kaj hitro ubije voljo za 
njegovo uporabo.
- Tomaž Kuralt, Agitavit Solutions
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Če želite izvedeti več, nas kontaktirajte in  
z veseljem se dogovorimo za srečanje. 

Zaključek
Danes si ne moramo več prestavljati upravljanja 
projektov brez informacijsko podprte rešitve. 
Projektni sistem mora biti zasnovan predvsem 
tako, da upošteva potrebe projekta, projektnega 
managementa in potrebe celotnega podjetja. 
Omogočati mora povezavo med vsemi internimi 
podatki in biti namenjen predvsem poenostavitvi dela 
ter racionalizaciji stroškov in časa. Za uporabnika 
mora biti informacijsko okolje prijazno, predvsem 
pa preprosto za uporabo. Tako zasnovan sistem bo 
uporaben na vseh ravneh projekta in zaposleni ga 
bodo vzeli kot orodje, ki jim bistveno olajša delo. 

Če rešitve ne bodo uporabljali vsi vključeni, sistem 
zagotovo ne bo dal želenih rezultatov. 

E-mail: info@agitavit.si
telefon: +386 1 242 56 70
www.agitavit.si


