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Uvod
Že dalj časa se v posameznih regijah po Evropi kaže pomanjkanje kvalificiranih
delavcev v tehničnem sektorju. Kljub nenehni brezposelnosti in finančni krizi, se je
problem pomanjkanja razširil predvsem na nivoju kvalificiranih delavcev v
predelovalni dejavnosti. Še pred kratkim je bilo zaznati pomanjkanje na nivoju
tehnikov in inženirjev, sedaj pa predvsem narašča pomanjkanje specialistov na nivoju
kvalificiranega dela. Majhna in srednje velika podjetja (SME) so še posebej
zaskrbljena, kajti srečujejo se z problemom zaposlovanja kvalificiranih delavcev in z
stalnim razvojem ustreznih kvalifikacij, ki jih potrebujejo zaposleni. Pogosto tem
podjetjem primanjkujejo ustrezni instrumenti in operativni pripomočki, s katerimi bi
lahko zaznali trenutne potrebe in potrebe v prihodnosti. Ta situacija se je še zaostrila
zaradi vpliva demografskih sprememb na področju zagotavljanja specialistov (zelo
majhna ponudba mladih delavcev, fluktuacija in upokojevanje starejših delavcev)
Glede na opisano ozadje je bil zasnovan in oblikovan skupaj s podjetji
predelovalnega sektorja (kovinska in elektro industrija) evropski LEONARDO DA
VINCI projekt »Pomanjkanje kvalificiranih delavcev«, koncepti kvalifikacij in razvoja
človeških virov. (angleški naslov. »“Shortage of Skilled Workers” qualification and
personnel development concepts). Projekt se ukvarja z opisano problematiko in je
imel za cilj razviti koncepte za preprečevanje pomanjkanja. V projektu sodelujejo
partnerji iz šestih Evropskih držav. Parterji so si zadali nalogo razviti instrumente za
osebnostno/ekonomski razvoj na nivoju dobro kvalificiranih delavcev v podjetju, z
namenom preprečevanja oziroma odpravljanja pomanjkanja specialistov. Poleg
razvoja konceptov načrtovanja človeških virov, (vključno z načrtovanjem razvoja
kariere in kvalifikacij) je bilo v začetku posvečeno veliko pozornosti tudi izobraževanju
pripravnikov (vajencev) in nadaljnjemu izobraževanju zaposlenih, internim in
eksternim strategijam novačenja zaposlenih, notranjemu prenosu informacij in
znanja. V projektu razviti inštrumenti naj bi omogočili pravočasno zaznavanje
potencialnih potreb po specialistih v podjetju in opozorili na potrebne aktivnosti.
V okviru tega projekta je bil razvit tudi inštrument, ki omogoča prenos znanja
temelječega na izkušnjah in pridobljenega v delovni procesih, med delavci.
Instrument je namenjen predvsem kvalificiranim delavcem v predelovalni industriji.
V tem priročniku je opisano ozadje za razvoj instrumenta, zahteve in pogoji za
uporabo, primeri instalacije in na koncu tudi predlogi za implementacijo tega
instrumenta.
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Priročnik za podjetniško-Wiki, kot inštrument za prenos znanja

1. Ozadje/splošen pregled problematike
Na osnovi trenutnih rezultatov projekta “Pomanjkanje kvalificirane delovne sile” smo
želeli razviti instrument, ki bi zagotovil ohranitev in prenos znanja temelječega na
izkušnjah kvalificiranih delavcev na nivoju kvalificiranega dela v proizvodnem sektorju
v kovinski in elektroindustriji. Tak instrument naj bi srednjeročno in dolgoročno
prispeval k preprečevanju in zmanjševanju pomanjkanja kvalificirane delovne sile.
V zadnjem času se podjetja soočajo z odtekanjem znanja iz podjetja zaradi
upokojevanja starejših delavcev in odhoda (prestopa) delavcev k konkurenčnim
podjetjem. Zaradi tega je zelo pomembno, da se odtekanja znanja lotimo v dovolj
zgodnji fazi. Glede na izbor ustreznih inštrumentov, ki zagotavljajo oboje (ohranitev in
prenos znanja), si zasluži pozornost koncept Wiki-podjetniške enciklopedije iz
sledečih razlogov:
•

Identifikacija znanja, ki je problemsko –orientirano vezano na delovne
procese, ki jih opravljajo kvalificirani delavci in ustvarjanje transparentnosti
obstoječega znanja;

•

enostavno oblikovanje in priprava dokumentov;

•

uporaba znanja ostalih zaposlenih;

•

optimizacija delovnih procesov;

•

izogibanje napakam in identifikacija problematičnih vprašanj in virov (vzrokov)
za napake;

•

podpora določenemu znanju;

•

brezplačna programska oprema.

Podjetniška Wiki-enciklopedija temelji na principih Wikipedia Encyclopaedia in je
dobro poznana med ljudmi. Tak način hitrega pridobivanja informacij je priljubljen
med ljudmi in predstavlja dodatni razlog za izbiro tega inštrumenta.
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2. Pristop k rešitvi problema
S pomočjo podjetniške Wiki-enciklopedije bodo imeli kvalificirani delavci, prav tako
tudi polkvalificirani in nekvalificirani delavci na razpolago dokumentirano in sproti
ažurirano znanje s področja njihovih specifičnih delovnih nalog, za lastno uporabo in
za medsebojno uporabo. Wiki sistem je zbirka dokumentov in člankov ki ni
namenjena samo branju, temveč jo uporabniki (kvalificirani delavci v podjetju) stalno
dopolnjujejo, obnavljajo in ustvarjajo nove vsebine. S tem instrumentom se ustvarja
skupen tekst in tudi popravlja, če je potrebno. Dokumentacija znanja, ki je vezano na
delovne procese, se lahko nanaša na:
•

Opis procesov in individualnih nalog /operacij na strojih

•

Opis predlogov, kako ravnati v primeru napak in težav,

•

Prenos specifičnega ekspertnega znanja (npr. specifični podatki o strankah) in

•

Imenovanje »ekspertov« kot kontaktnih oseb, ki zagotavljajo pomoč na nekem
določenem področju dela, procesa ali funkciji

Informacije se nahajajo na odprti uporabniški platformi. Tak način strukturiranja
znanja omogoča identifikacijo, dokumentiranje in transfer specifičnih znanj. V
nadaljevanju se ob pomoči in dopolnitvah kolegov obstoječe informacije razširijo na
delovne procese, rešitve specifičnih težav ali specialnih zahtev strank.
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3. Struktura in sestava
Podjetniška Wiki-enciklopedija je alternativa za elektronske informacijske in
komunikacijske platforme, z možnostjo dokumentiranja, strukturiranja, shranjevanja
in prenosa specializiranega znanja temelječega na izkušnjah. Koncept temelji na
načelu Wikipedia Encyclopaedia in je poznan med ljudmi. V Podjetniški Wikienciklopediji zapisane članke in dokumente, na primer opise nekaterih delovnih
procesov, urejajo zaposleni. Te dokumente je mogoče prenesti v elektronski obliki,
posodobiti in spreminjati. (glej Bachner 20071).
Poleg ohranjanja, prenosa in kasnejšega razvoja znanja, Wiki-sistem tudi odpira
»učne mostove (povezave)« s pospeševanjem uporabe uporabnega znanja. Slika 1
shematično prikazuje proces generiranja znanja.

Prenos,
izvajanje priporočil

Wiki-Sistem

Delovni proces

Razvijanje, tolmačenje izkušenj in
znanja temelječega na delovnih
procesih

Slika 1:

Proces generiranja znanja iz delovnega procesa temelječ na Wiki-sistemu (Vir projekt
Optilog)

Ta proces temelji na razvijanju individualne izkušnje in individualnega znanja ob
individualnih delovnih procesih, ki postanejo subjekt Wiki-sistema. Znanje
dokumentirano v Wiki sistemu se interpretira, oplemeniti, procesira in prenaša na
konkretno uporabo preko drugih uporabnikov sistema in/ali priporočila za aktivnosti
se lahko izpeljejo v obratni smeri in vplivajo na delovne procese. Podjetniška Wikienciklopedija odpira možnost stalne izboljšave delovnega procesa.

3.1 Področje uporabe in ciljna skupina
Uporaba Podjetniške Wiki-enciklopedije je primerna glede na hiter dostop do znanja
in njegove izmenjave. Sistem se lahko uporablja in z njim ravna vsak zaposleni, če le
ima računalnik z dostopom do intraneta. Podjetniška Wiki-enciklopedija je posebej
primerna za srednje velika podjetja.
Uporaba podjetniške Wiki-enciklopedije je priporočljiva za:

1

−

opredelitev problemsko orientiranega in v delovni proces usmerjenega znanja
kvalificiranih delavcev ter ustvarjanje preglednosti obstoječega znanja,

−

enostavno rokovanje med pripravo, oblikovanjem in nalaganjem dokumentov,

Bachner, H.: Wiki-Systeme als Wissensmanagementtools. GRIN Verlag, Norderstedt 2007.
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−

sodelovanje v izmenjavi znanja z drugimi zaposlenimi (izmenjava med
mlajšimi in starejšimi kvalificiranimi delavci),

−

optimizacijo delovnih procesov in

−

izogibanje napakam in identifikacijo problematičnih vprašanjih in virov napak.

Vodstvo podjetja se mora skupaj s strokovnjaki odločiti, v katerih enotah podjetja
lahko uporaba Wiki sistema doseže največji uspeh.

3.2 Koristi
Uporaba Wiki-sistema prinaša široke koristi za podjetje in zaposlene. Prednosti se
lahko v skladu z do sedaj opisanim pokažejo v več dejavnostih, za opis napak in
reševanje problemov za prenos posebnega (izkustvenega) znanja npr. specifične
informacije o strankah. Poleg tega tako imenovani "eksperti" lahko delujejo kot
kontaktne osebe na nekaterih področjih dela.
Informacije so objavljene na odprti, nehierarhični uporabniški platformi v obliki
podatkovne baze znanja. Predvsem pa imajo podjetja koristi zaradi varovanja in
ohranitve v delovne procese usmerjenega znanja. Poleg tega je programska oprema
brezplačna. Druge prednosti Wiki-sistema so:
−

dokumentacija npr. posebnih strategij za reševanje problemov in informacij za
kupce;

−

analize vzrokov in posledic, da bi se v prihodnosti izognili napakam,

−

optimizacija delovnih in poslovnih procesov,

−

ponudba za "učne mostove" z uporabo razpoložljivega znanja sodelavcev,

−

prenos znanja z začetnim in nadaljnjim usposabljanjem,

−

trajnost določenega eksplicitnega znanja.

3.3 Zahteve, pogoji za uporabo
Za uvedbo podjetniške Wiki enciklopedije je potrebno zagotoviti samo nekaj osnovnih
pogojev, kot npr. osebni računalnik z dostopom do svetovnega spleta za vse
zaposlene in povezavo do brezplačne programske opreme, npr. “MediaWiki”. Ta
programska
oprema
se
lahko
naloži
s
spletne
strani
http://www.mediawiki.org/wiki/MediaWiki/de. Zgoraj omenjena spletna stran vključuje
tudi pomoč pri oblikovanju lastnih Wiki strani, vključno z navodili za nalaganje in
obnavljanje vsebine.
Poleg brezplačne programske opreme je potreben stalen dostop do računalnika za
vse zaposlene. Zaposleni se morajo tudi na kratko usposobiti za uporabo
7
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računalnikov in Wiki sistema. V nadaljevanju je potrebna faza uvajanja, v kateri se
sistem dopolnjuje in testira.

3.4 Wiki različice
•

Pbwiki

•

MediaWiki

•

DokuWiki

•

TWiki

3.4.1 PbWiki
Pbwiki (http://pbwiki.com/) je komercialna Wiki spletna stran, ki je nastala zato "ker je
bila večina Wiki programske opreme za laike preveč zapletena za kreiranje in
vodenje, zahtevala je obsežno znanje o Linuxu in lastni strežnik" (
http://en.wikipedia.org/wiki/Pbwiki). Eden od treh soustanovitelj Pbwiki, je prišel na
idejo o zagotavljanju, za uporabo enostavnega zasebnega strežnika Wikis, preko
spletne strani, ki jo je imenoval "PeanutButterWiki". Tako ime je izbral, ker je verjel,
da "je delo v wikiju tako enostavno, kot mazanje arašidovega masla na sendvič ""2.
Pbwiki uporablja svojo lastno programsko opremo, ki jo stalno izboljšujejo.
Uporabniki lahko ustvarijo brezplačno osnovno Wiki ali jo celo nadgradijo do
Premium Wiki, ki omogoča dostop do dodatnih funkcij. "Številna podjetja in družbe
uporabljajo Pbwiki za ustvarjanje zasebne »Wiki« za zaposlene. Študija primera na
CNN opisuje podjetje, ki je prešlo na uporabo Pbwiki kot sistema za upravljanje
dokumentov, zato da bi zmanjšali svoje IT stroškei”3..

3.4.2 MediaWiki
MediaWiki je prosto dostopa odprta programska oprema, ki je bila prvotno napisana
za Wikipedijo. Ta programski paket je podlaga za vse izdelane wiki različice
Wikimedia Foundation, kot tudi mnoge druge wikipedije dostopne na tržišču.

3.4.3 DokuWiki
"DokuWiki je standardna-združljiva Wiki, ki je lahka za uporabo in ki je namenjena
predvsem razvoju vseh vrst dokumentacije. Uporabljajo jo razvojne skupine, delovne
skupine in mala podjetja. Njene preproste, vendar močne sintakse zagotavljajo, da so
podatki čitljivi tudi zunaj Wiki sistemov in poenostavljajo razvoj strukturiranih besedil.

2

Hagopian, Peter (2007-09-10). "Everything You Need To Know To Get Started With Content
Management Systems". InformationWeek.
http://www.informationweek.com/news/internet/showArticle.jhtml?articleID=201805279&pgno=4&q
ueryText=&isPrev=. Retrieved on 2009-03-23.

3

Nussenbaum, Evelyn (2008-02-12). "Boosting teamwork with wikis". CNN Money.
http://money.cnn.com/2008/02/11/smbusiness/wiki_software.fsb/?postversion=2008021211.
Retrieved on 2009-03-23.
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Vsi podatki so shranjeni v besedilnih datotekah - ne potrebujemo nobene baze
podatkov“. (Vir: http://www.dokuwiki.org/de:dokuwiki).

3.4.4 TWiki
Zaradi svoje prilagodljive zgradbe (veliko vtičnikov - „plug-in“), se TWiki uvršča med
funkcijsko najbogatejše Wiki sisteme na tržišču. Uveljavila se je zlasti v podjetiškem
okolju, saj omogoča snovanje lastnih Wiki aplikacij in tako ponuja številna področja
uporabe. Sistem se lahko uporablja na primer za intranet tehnologije na različnih
področjih, brez kakršnih koli težav. Z uporabo tega sistema lahko poleg različnih
oddelkov podjetju sodelujejo tudi zunanji partnerji (dobavitelji), ponudniki storitev in
stranke. Za vsako skupino lahko dodelimo ločena področija uporabe in pravice
dostopa.
TWiki sistem nudi številne vmesnike za povezavo z obstoječimi sistemi. Tako na
primer dovoljuje preverjanje pristnosti po protokolu LDAP4, kakor tudi povezave do
zunanjih podatkovnih baz. TWiki spada v Wiki sisteme druge generacije, ki omogoča
snovanje lastnih aplikacij na osnovi Wiki sistemov. To je mogoče zaradi strukturirane
zgradbein vodenja metapodatkov. Določene vsebine se lahko tipizirajo in dopolnijo z
dodatnimi podatki. Lastne aplikacije je potem mogoče razviti v kratkem času in jih
prilagoditi ustreznim potrebam podjetja“ (Vir: http://www.kontextwork.de/wikisysteme/twiki).

4

Lightweight Directory Access Protocol je uporabniški dnevnik v računalniški tehnologiji, ki omogoča
preiskovanje ter spreminjanje podatkov v seznamu storitev (v mreži hierarhično porazdeljene baze
podatkov).
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4. Kako praktično uporabljati Wiki
Naslednje poglavje opisuje, kako Podjetniško Wiki lahko praktično uporabimo v
podjetju. Da bi pokazali praktičen primer uporabe, je bila kreirana Podjetniška-Wiki
preko “pbwiki service5”.
Ne glede na velikost družbe je pomembno narediti znanje vidno (ga utrjevati in stalno
razvijati) ga deliti in z njim upravljati. Danes ob uvajanju IKT tehnologije
(informacijsko komunikacijske tehnologije) v podjetja in zlasti uvedba spletnega 2.0
koncepta (web 2.0) prihajajo v ospredje sledeča vprašanja:
-

po kakšni poti naj se ustvarja, izmenjuje in upravlja znanje v podjetju,

-

pomembnost vsake osebe vključene v podjetje, za ustvarjanje znanja,
kompetenc, spretnosti (in podjetniške kulture).

Tako lahko podjetniška-Wiki, zasnovana kot orodje za upravljanje znanja, resnično
prispeva k spodbujanju vseh zaposlenih, ne le k razvoju njihovega znanja/
sposobnosti, temveč tudi k izboljšanju vodenja sistema za upravljanje znanja v
podjetju (in to lahko tudi spodbuja občutek pripadnosti pojetju).
Pri namestitvi Wiki orodja v podjetjih pa se moramo zavedati značilnosti tega sitema.
Nabiranje in beleženje znanja predstavlja proces, ki mora biti voden. To je
pomembno zlasti pri uvajanju sistema, ko moramo zagotoviti administratorja, ki bo
zadolžen za filtriranje podatkov, ki jih dajejo /napišejo / uporabniki. Prav tako je
priporočljivo, da se opredelijo vloge in pravice vsakega uporabnika, na primer da se
razjasni, kdo lahko bere, kdo piše informacije, kdo je samo opazovalec ali pa vsem
dodelimo enake pravice.

5

Za več informacij glej: http://pbwiki.com/

10

Priročnik za podjetniško-Wiki, kot inštrument za prenos znanja

5. Wiki
primer:
“Leonardo
kvalificirane delovne sile”

projekt:

Pomanjkanje

Kot je bilo do sedaj navedeno, so partnerji vključeni v projekt „Pomanjkanje
kvalificirane delovne sile“, ustvarili Podjetniško Wiki v obliki pilotne sheme. Pri tem so
uporabili pbwiki sevis (pbwiki service). Spodaj so našteti koraki, ki so bili uporabljeni
pri razvoju sistema:
1) Uporaba (izbira) pbwiki strani in ustvarjanje svojega uporabniškega računa.
2) Prejem potrdila po pošti, o uspešni registraciji
3) Vpostavitev povezave (klik na link) z novo ustvarjeno wiki in
4) Začetek prilagajanja latne wiki po svojih željah.
Z dodajanjem slik ali logotipov je možno dati Wiki stranem videz po svojih željah.

Slika 2:

Zaslonska slika prve strani SOS-Wiki (Front Page)

Slika zgoraj prikazuje prvo stran Podjetniške Wiki, ki je bila ustvarjena v Leonardo
projektu. Kot je razvidno iz slike, naslovna stran predstavlja štiri kategorije, ki so
sestavljene iz številnih podkategorij. V tem primeru so kategorije sledeče:
-

klasifikacija znanja za podjetniško-Wiki,

-

scenarij za uporabo,
11
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-

izvedba in,

-

primeri vsebine.

Te kategorije je možno zamenjati s katerokoli drugo kategorijo, ki je primernejša ali
bolj pomembna za določeno podjetje.

5.1 Klasifikacija znanja (Klassification of knowledge for aCompanyWiki)
V prvem kategotiji je prikazanih več podkategorij, ki predstavljajo pregled možnih
vsebin, ki so bile opredeljene v projektu in se nanašajo na problemsko usmerjeno in v
delovne procese usmerjeno znanje.

Slika 3:
Zaslonska slika “Klasifikacija znanja za podjetniško Wiki” (Classification of knowledge for
a Company-Wiki)

Prva kategorija, osnovne informacije (general information), vsebuje sledeče
podkategorije:
•

Sektor/področje: V tej podkategoriji so podane informacije o podjetju kot so:
opis podjetja, poslanstvo/vizija, karakteristike podjetja v povezavi s trgom dela
(število zaposlenih, vrsta proizvodov, uporabljene tehnologije in stranke).
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•

Organigram/ načrt organizacije: tu je lahko prikazan notranji organizacijski
diagram, kar je zlasti priporočljivo za srednja in velika podjetja (vsi zaposleni
lahko tako dobijo hitro informacijo in sliko o strukturi družbe).

•

Interni standardi in predpisi: v tej podkategoriji se lahko naložijo dokumenti v
zvezi s standardi in predpisi, ki se uporabljajo v podjetju. Vsak dokument mora
biti viden za vse zaposlene, podjetje pa mora poskrbeti za stalno urejanje in
posodabljanje dokumentov.

V naslednji podkategoriji, stroji (machinery), so lahko podani podrobni opisi delovnih
operacij in procesov, vzdrževanja in posebne karakteristike:

Slika 4:

Zaslonska slika „Stroji“ (Machinery)

V podkategoriji opis delovnega mesta (job description) lahko delavci s pomočjo vodje
oddelka na mikro ravni opišejo vse informacije v zvezi z nalogami, ki so potrebne za
opravljanje dela, kot so: osnovne operacije, tehnični postopki, itd
V isti podskupini (opis delovnega mesta) so lahko na makro ravni predstavljene
aktivnosti in podatki o delovnem procesu. Ti dve strani z opisi delovnih mest je treba
nenehno posodabljati.
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Stran Vzdrževanje (Maintenance) lahko daje informacije o tem, kako
vzdrževati/upravljati strojni park. Podana so osnovna navodila, kako delovati v
primeru težav. Pomembno je, da se opredeli, kako se vključiti v pomoč, kdo so
strokovnjaki, odgovorni za pomoč pri upravljanju strojev itd.
Zadnja podkategorija Značilnosti (Characteristics) vsebuje podrobnosti o posebnih
značilnostih določenih strojev (letno, mesečno vzdrževanje, itd.)
Tretja podkategorija Poročila o težavah (Problem report) vsebuje nekaj strategij, da bi
se izognili morebitnim težavam. V primeru težav kvalificirani delavci (pa tudi vsi
zaposleni) lahko sledijo navodilom za odpravljanje težav. Na drugi strani lahko
uporabniki posodabljajo Wiki z dodajanjem novih informacij o reševanju težav.
Spodnja stran prikazuje možno strukturo poročila o težavi.

Slika 5:

Zaslonska slika “Poročila o napakah” (Problem Report)

Četrta podkategorija Stranke (customers) je lahko strateško odprta, ne samo za
zaposlene v podjetju, temveč tudi za stranke. V resnici Podjetniška-Wiki omogoča
ustvariti dvosmerni komunikacijski kanal med podjetjem in notranjo ali zunanjo mrežo
partnerjev.
Peta podkategorija Novice (news) daje informacije o trenutnem stanju zaposlenih v
podjetju. Našteto je naprimer, kateri zaposleni so odsotni zaradi dopusta, praznikov
ali nadaljnega usposabljanja
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Druge podkategorije so na primer lahko navodila za primopredajo med izmenami,
pobude za nadaljnje usposabljanje in strani tako imenovanih strokovnjakov (oseb, na
katere se lahko obrnemo za določene naloge, postopke itd.)

Slika 6:

Zaslonska slika „Novice“ (News)

Šesta podkategorija Prva pomoč (First aid) vsebuje postopke ravnanja zaposlenih v
primeru poškodb in nevarnosti:
-

Ravnanje v primeru nevarnosti;

-

Navodila za medicinsko prvo pomoč.

Zadnja podkategorija: Pogosto postavljena vprašanja (F.A.Q) vsebuje vsa
potencialna vprašanja in odgovore, ki se pogosto pojavljajo. Ta koristna kategorija se
mora stalno ažurirati s strani vodstva in zaposlenih.

5.2 Scenarij za uporabo (Scenarios for use)
Wiki sistem se lahko uporablja na več načinov in za različne potrebe. Glede na ciljno
skupino so možni predvsem štirje načini uporabe. Kot prvi primer, se PodjetniškaWiki lahko uporablja za dokumentiranje znanja v podjetju. Pri tem so možni različni
pristopi, dokumentiranje v pisni obliki ali s fotografijami ali risbami ali mešani model.
Druga možnost uporabe je oblikovanje in vzdrževanje baze znanja (posodabljanje in
oskrba: dodajanje vsebine, spremembe/dopolnjevanje obstoječe vsebine). Wiki
sistem je lahko uporabnen tudi za vzpostavljanje stika med strankami in pripravo za
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stike s strankami. Reševanje problemov je še ena alternativa. V težavnih razmerah
ali ko se pojavljajo vprašanja kvalificiranih delavcev lahko le ti poiščejo na Wiki
odgovore ali možne rešitve.
Možna sta še dva scenarija uporabe, ki se uporabljata prednostno za upravljanje
vodstvenih pozicij v srednje velikih podjetjih. Prvi je za uporabo projektnega vodenja,
kjer je potrebno nekatere ukrepe in skupine usklajeno koordinirati ali upravljati
organizacijo različnih aktivnosti. Poročila o uspešnosti, napakah, izkušnjah in koristne
reference lahko naredijo projektno delo odlično.
Drugi pa je uporaba za organizacijo sej in konferenc, ki je bolj pomembna na
vodstveni ravni. Wiki sistem lahko prispeva k boljši organizaciji razprav in srečanj.
Ker se informacije redno izmenjujejo, na primer preko tako imenovanih „novičk“
(news tickers) ali pošljanja okrožnic (newsletter) so ljudje pravočasno opozorjeni na
sestanke, razprave, konference itd. Nadaljne postopke je mogoče načrtovati,
usklajevati ter organizirati.

5.3 Uporaba (Handling)
Dodajanje novih vsebin/spreminjanje obstoječe vsebine
V idelnem primeru kvalificirani delavci v prvi fazi ročno zapišejo informacijo, ki se
mora spremeniti, popraviti ali zabeležiti. Če je potrebno delavec naredi tudi skico ali
ustrezno fotografijo s katero naredi sporočilo bolj jasno in prepoznavno. Glede na
situacijo so mogoči različni procesi:
a)

Ob priložnosti kvalificirani delavec vnese informacijo direktno v Wiki-sistem
(npr. na delovnem mestu). Zato da se zagotovi kontrola kvalitete, se to zgodi
najprej na pogovorni platformi (forum) kasneje lahko ta tekst vnese v
vsebinsko platformo moderator, ki ureja in posodablja določeno kategorijo. Ta
vmesna stopnja je morda potrebna zato, da kvalificirani delavec dopolni in
kompletira informacijo na lastno pobudo ali na zahtevo moderatorja.

b)

Kvalificirani delavec izroči ročno napisano informacije moderatorju, Pri tem mu
lahko dodatne informacije prenese ustno in problem dodatno pojasni v
neposrednem dialogu. Kasneje moderator vnese podatke v sistem Wiki.

c)

Delavec sam pripravlja informacije za wiki sistem. Zato uporablja bodisi svoj
lastni računalnik ali pa mu računalnik zagotovi podjetje. Pripravljeno stran pred
njeno aktivacijo kasneje uredi in morebiti dopolni moderator.

5.4 Primeri vsebine (Examples of content)
Stran Primeri vsebine vsebuje serijo praktičnih primerov ki se nanašajo na uporabo
Wiki-enciklopedije v podjetjih.
V tem primeru so prikazane štiri podkategorije: zamenjave na delovnem mestu (“Shift
changeover”), kdo kaj dela (“Who does what?”), eksperti-kontaktne osebe (“Experts”)
in ostali primeri (“Other examples”).
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Slika 7:

Zaslonska slika “Primeri vsebine” (Examples of Content)

V podkategoriji Zamenjave na delovnem mestu (Shift changeover) se lahko
izmenjujejo podatki o oddelkih in področjih, ki se nanašajo na osebje: npr. od jutra
do zadnje izmene.
V drugi podkategoriji Kdo kaj dela? (Who does what? ) je mogoče podati mrežo ali
seznam, s katerim postanejo očitne določene relacije, na primer kdo je vključen v
določeno nalogo in v kateri točki. Ta kategorija je lahko koristna za preddelavca/vodjo
oddelka pri načrtovanju dela.
V tretji podkategoriji eksperti (Experts) je dana možnost za objavo seznama
strokovnjakov, ki je razdeljena na odseke / domene, položaje in funkcij, imena itd
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Slika 8:

Zaslonska slika “Eksperti – kontaktne osebe” (Experts“ - Contact Person)

Zadnja podkategorija prikazuje še dva primera ki vsebujeta opis za zagotavljanje
kvalitete (“Quality Assurance”) in seznam specifičnih vsebin, ki se nanašajo na
menjave na delovnih mestih.
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6. Pristopi pri uvajanju in realizaciji sistema
Uspešno uvajanje Wiki-sistema v podjetja zahteva obsežno načrtovanje in
upoštevanje različnih aspektov. Slika 9 prikazuje proces uvajanja sistema:

Uvodna
Launch
delavnica
workshop

Naslednji
Next steps
koraki

Kvalificirani delavci
Nadzorniki
Vodstvo podjetja

Vodstvo
podjetja
Nadzorniki

 Opis namena
podjetniške Wikienciklopedije
-

 Načrtovanje in
razporejane
potrebnih sredstev
in pripomočkov

 Sestavljanje
primerov in
problemov za
vsebinske
kategorije
 Razvršanje tem v
skupine
 Doseganje soglasja
 Razvoj predlogov
rešitev

 Instalacija
programske
opreme
 Integracija Wikisistema v delovni
process(direktno
na računalnike ali
na programsko
opremo strojev)

Notranje
Internal
testing
Testiranje

Evalvacija
Evaluation

Kvalificirani delavci
Nadzorniki

Kvalificirani delavci,
Nadzorniki

 Zbiranje prvih tem
(vsebin)

 Procesov,

 Kreiranje in
objavljanje
dokumentov
 Vključevanje
dodatnih
zaposlenih
Prenos sistema na
ostale oddelke

Ocenjevanje:
 Kvalitete
dokumentov
 Značaj (pomen )
povezav
 Vpeljava izboljšav in
nadaljnjih korakov
za uspešno uvajanje

Aplikacija
Application

Kvalificirani delavci,
Nadzorniki
Vajenci
Novi zaposleni

 Polnjenje Wiki- sistema direktno na
delovnem mestu.
 Uporaba informacij
za optimizacijo
delovnih procesov
 Prenos znanja
skozi praktično
usposabljanje
zaposlenih oziroma
praktično
usposabljanje
vajencev v
delovnem procesu
(PUD)

 Razjasnitev
okvirnih pogojev
 Oblikovanje
delovnih skupin

Proces uvajanja podjetniške Wiki-enciklopedije

Slika 9: Proces uvajanja –Wiki-enciklopedije v proizvodni sektor

Prvi korak pri uvajanju je delavnica, namenjena pridobivanju natančnih informacij od
vodstva podjetja, kvalificiranih delavcev in nadzornikov v zvezi z namenom in
pričakovanji glede Wiki-podjetniške enciklopedije. Ta korak je zelo pomemben za
pridobitev osnovne informacije o pomembnosti instrumenta in uspešno uvajanje
instrumenta. Če je celoten namen implementacije takega sistema razumljen in jasen,
bo to imelo pozitiven vpliv na sprejetje tega instrumenta med zaposlenimi in njegovo
kasnejšo uporabo. To je zato, ker bodo kvalificirani delavci – potencialni uporabniki
sistema v prihodnosti- direktno vključeni v razvoj in oblikovanje Wiki-podjetniške
enciklopedije. V nadaljevanju bodo prikazani primeri in težave za posamezne
vsebinske kategorije
Sledeče teme se lahko uporabijo kot posamezne vsebinske kategorije:
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-

Izbor delovnih nalog (zadolžitev), ki povzročajo zamenjave delovnega mesta in
nezasedenost delovnih mest,

-

določena dejstva, težave in zahteve za ravnanje s strankami,

-

optimizacija delovnih procesov,

-

opisi delovnih procesov in delovnih operacij na strojih,

-

strategije iskanja napak in reševanja problemov (analiza vzrokov in posledic)

-

specifična znanja pridobljena z izkušnjami.

Po definiranju vsebinskih kategorij, se izbrana snov strukturira in zbere glede na
posamezne teme in vsebine. To olajša izpeljavo rešitev (pristopov), ki se razvijajo
kasneje. Zelo pomembno je, da se natančno definirajo pogoji določenega ogrodja.
Na primer: kdo pripravlja kateri dokument, kako pogosto in kako zagotoviti koristi,
izboljšave, spremembe in sprotno obnavljanje Wiki-vsebin. Na koncu delovne
skupine izberejo določene teme s katerimi se strinjajo in poskrbijo za oblikovanje
posameznih vsebinskih kategorij.
Vodstvo podjetja in nadzorniki morajo skrbeti za ustrezno načrtovanje in zagotoviti
potrebna sredstva za uvajanje sistema. To vključuje potrebno število računalnikov in
direktno vključitev v delovni proces npr. skozi procesno programiranje strojev in
naprav. Ponuditi je potrebno dodatne podporne ukrepe v obliki pripravljenih
informacij in preko interneta.
Notranje testiranje Wiki-podjetniške enciklopedije izvajajo kvalificirani delavci in
njihovi nadzorniki. Te skupine zbirajo prve teme za dokumente in jih nalagajo v
sistem. Po testni fazi se v sistem vključi več zaposlenih. Pri tem jim pomagajo in
dajejo navodila delavci, ki so se usposobili v prvi fazi uvajanja sistema. Tako je
transfer sistema na druge oddelke olajšan.
Ocenjevanje sistema s strani nadzornikov in kvalificiranih delavcev je naslednja faza
uvajanja sistema. V tej fazi se razpravlja o posameznih individualnih procesih in
kvaliteti dokumentov prav tako tudi o uporabnosti in povezovalnem karakterju
dokumentov. Zberejo se ideje za izboljšave in izpeljejo nadaljnji koraki za uspešno
sistema v podjetje. Namen te faze je, da se po korakih dopolnjuje vsebina Wikisistema.
Sčasoma začnejo Wiki-podjetniško enciklopedijo uporabljati vsi zaposleni v podjetju,
vključno z vajenci. Wiki-sistem se polni direktno na delovnem mestu, to je tam, kjer
so potrebne informacije direktno dosegljive. To zagotavlja, da uporaba tega sistema
lahko direktno prispeva k optimizaciji delovnih procesov, kadar je potrebno.
Proces uvajanja zahteva obširno in naporno planiranje in stalno komunikacijo med
posameznimi koraki uvajanja. To je prvi pogoj za sprejemljivo in uspešno uvajanje
Wiki-podjetniške enciklopedije.
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7. Zaključek in pričakovanja
Podjetniška Wiki je bila testirana v štirih od šestih držav, ki so sodelovale v projektu.
Ob testiranju instrumenta so bila pripravljena področna poročila, ki dajejo povratne
informacije in pregled več mnenj pridobljenih v podjetjih.
V Nemčiji je bil Wiki-sistem prikazan in predstavljen z vsemi svojimi posebnimi
lastnostmi, zahtevami, prednostmi in vsemi potrebnimi ukrepi znotraj podjetja v južni
Nemčiji, v Baden-Württembergu. To podjetje je bilo obiskano v okviru študije
primerov na začetku projekta, z namenom, da bi analizirali stanje na področju
kvalificiranih delavcev in uresničevanje pobud in ukrepov za zmanjšanje pomanjkanja
specialistov. Na predstavitev je prišlo s sedem članov družbe (delovni svet, medežer
za razvoj kadrov, strokovnjak za osebje, vodja vajeništva in nadaljnjega
usposabljanja, trener, in ena sodelavka na področju zagotavljanja kakovosti /
upravljanja znanja).
Vsi udeleženci so podprli potrebo po uvedbi in konverziji sistema upravljanja znanja.
Zaradi lastnih izkušenj v podjetju, se je razpravljalo predvsem o kritičnih točkah in
težavah s konverzijo sistema. Do sedaj je bilo podjetje v tem neuspešno, ker so
poskušali dokumentirati dokaj zapletene procese in elemente znanja. To se je
zgodilo na srednji ravni v podjetju. Med razpravo je postalo očitno, da tega na ravni
kvalificiranih delavcev doslej niso poskušali, oziroma ni bilo aktualno. Pri navajanju
razlogov za težave pri prenosu znanja od starejših sodelavcev, ki imajo posebno
znanje, je bilo navedeno njihovo majhno zanimanje za forume oziroma računalniške
platforme. Skupaj z vsemi udeleženci so bila opredeljena področja in prve zamisli, ki
bi lahko bile zanimive za Podjetniško-Wiki. Poudarek je bil na tem, da se da prednost
enostavnim procesom v podjetju, kjer bo sistem mogoče lažje uvajati. Iz navedenega
izhaja, se lahko priporoči začetek gradnje Podjetniške-Wiki na enostavnih procesih v
podjetju. Preden se izvede implementacija sistema na vseh področjih, naj se najprej
izvede dokazovanje in uvedba sistema ločeno za posamezna področja.
Poleg upoštevanja številnih vidikov in odgovorov na številna vprašanja v podjetju, je
potrebno zelo "občutljivo" in previdno ravnanje / uvedba in dobra komunikacija pri
uvajanju Wiki sistema v podjetju. Potem je pomembno opredeliti in vključiti dodatne
vidike, ki omogočajo da bo Wiki-Sistem priznan, in tako prispevati k uspehu.
Na Nizozemskem je je bil Wiki-sistem preizkušen v dveh podjetjih (v podjetju za
valjano pločevino s 1000 zaposlenimi in njihovi lastni šoli in v drugem podjetju za
rezanje in oblikovanje kovin, s približno 45 zaposlenimi).
V obeh družbah je bil Wiki-sistem ocenjen kot primerno in učinkovito orodje za
uporabo v podjetjih, čeprav se enemu podjetju zdi, da je varnejše uporabljati intranet
le za prenos informacij.
Načelno bi v obiskanih podjetjih razmišljali o izvajanju tega instrumenta, ampak prej
je potrebno odgovoriti na nekaj vprašanj. V nadaljevanju je potrebno Wiki-sistem
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dopolniti z določenimi vsebinami, da se izboljša kakovost, in postane lažji za
uporabnike in bolj praktičen. Primerna rešitev bi bil seznam z nasveti (ne predolg),
kjer bi bilo mogoče pogledati, če obstajajo vidiki, ki potrebujejo pozornost v posebnih
razmerah. Seznam se lahko indeksira npr. za material in stroje, ki se uporabljajo,
velikost, proizvodne specifikacije, itd. V intervjuvanih podjetjih je bil podan predlog,
da bi bilo dobro dodati dodati področje za poročila o izkušnjah pridobljenih v podjetju.
Posebno pozornost je potrebno posvetiti vidiku motivacije in spodbudah za
posameznike, za uporabo sistema v praksi. Pripravljen mora biti popoln opis
instrumenta in potrebnih korakov za prilagajanje sistema.
Rezultati testiranja v Slovenskih podjetjih so izpostavili enake argumente kot so
opisani zgoraj. Čeprav so intervjuvana štiri podjetja, ki so sodelovala že v študiji
primerov na začetku projekta, dala ugodne povratne informacije, so vseeno
izpostavila nekaj kritičnih pogledov. Podjetniška –Wiki prinaša veliko koristi vendar
tudi dodatne stroške zaradi časa potrebnega za uvajanje in podrobno načrtovanje
sistema. V Sloveniji podjetja že uporabljajo intranet sisteme za obveščanje
zaposlenih, ki običajno delujejo na enaki programski opremi kot ostale funkcije
podjetja. Stroški programske opreme so pri tem zanemarljivi v primerjavi z vsemi
drugimi izdatki za uvedbo takega sistema. Podjetja, ki že uporabljajo določeno
programsko opremo, se zato ne odločajo za prehod na prezplačno Wiki programsko
opremo. Podjetja priporočajo sledeča področja za uporaboPodjetniške Wiki:
¾ Inženirski portal (tehnične informacije, veljavni standardi in tehnična
zakonodaja)
¾ Ponudba izobraževanj za zaposlene, koledar izobraževanj
¾ Forum za nove ideje in priložnosti
¾ Opis tehnologij, ki se uporabljajo v podjetju
¾ Predstavitev delovanja podjetja
¾ Birokracija (formularji, obrazci, predloge dokumentov, ki se uporabljajo v
podjetju, …)
¾ Interni akti, standardi in pravilniki
¾ Navodila za usposabljanje vajencev in pripravnikov
¾ Raziskave (katere raziskave potekajo v podjetju, poročila, članki na to temo)
Seveda vedno obstaja možnost zamenjave sistema ali dodajanje novih področij in
vsebin v obstoječe sisteme. Za vzdrževanje sistemov običajno skrbijo pooblaščeni
zaposleni, ki tudi urejajo in objavljajo vsebine. Praksa, da bi vsi delavci lahko sami
dopolnjevali vsebine intranetnih strani, se v Sloveniji ni uveljavila.
V Italiji je bilo potrjevanje in vrednotenje Podjetniške-Wiki osredotočeno na dva
vidika, tehnični okvir in vsebino. Glede na to ozadje je bila Wiki je obravnavana kot
koristen in učinkovit instrument. Zaposlenim v proizvodnem sektorju kot ciljni skupini,
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bo omogočeno, da prilagodijo Wiki sistem glede na svoje zahteve in značilnosti, zlasti
v povezavi z njihovim vsakdanjim delom.
Glede na tehnični okvir je mogoče narediti nekaj konkretnih sklepov. Lahko jih
strnemo v:
- Prijaznost do uprabnika,
-

Veliko področij (plug-in),

-

Sledljivost,

-

Količina informacij,

-

Predloga.

Za izboljšanje prikazane vsebine se lahko izpostavijo naslednja priporočila:
-

Dodati seznam kompetenc / veščin s ciljem ustvariti seznam poklicnih prifilov,
glede na zmogljivosti, za vsako vlogo in funkcijo;

-

Dodati varnostne vidike;

-

Dodati navodila za delavce, kako vstavljati opombe oziroma dopolnjevati
vsebine;

-

Bolj podrobnejši ter jasnejši opis primerov, modelov in predlog za pomoč
zaposlenim, ki bi pomagale ustvarjati vsebino, profile in potrebna znanja za
uporabnike;

-

Pojasnitev odgovornosti v zvezi z vsebino, vlogo in funkcijo vsakega
uporabnika in ustanovitev majhnih ciljnih skupin, za testiranje in učenje
ravnanja z instrumentom;

-

Pojasnitev strukturiranja in organizacije menedženta za upravljanje znanja v
podjetjih (možnost, da zagotovijo učinkovitost pri delu); seznanjanje z
moderatorjem ( "moderator znanja"), da se izkoristijo prednosti prispevkov
(inputov) za kategorizacijo znanja in priskrbitev materiala zanj.

Opisani štirje povzetki nacionalnih povratnih informacij jasno kažejo možnosti za
uvedbo in izvajanje Podjetniške-Wiki, kot tudi potrebne izboljšave. Upoštevaje vse
omenjene vidike lahko zaključimo, da je podjetniška-Wiki primeren instrument za
zbiranje, strukturiranje upravljanje in prenos znanja na nekaterih praktičnih področjih.
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