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Analizo lahko izvedete tudi na tablici.
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"Monitoring" odličnosti industrijskih storitev

Analiza je brezplačna. Pridobljeni
rezultati so na voljo
za prosto uporabo
vsem industrijskim
podjetjem.

"Monitoring" odličnosti industrijskih storitev, proizvodnim podjetjem omogoča podroben vpogled v njihovo trenutno delovanje, in sicer v okviru dvanajstih področij odličnosti
storitev v industriji. Na ta način bodo sodelujoča podjetja pridobila priporočila glede
možnosti ukrepanja in izboljšav, ki jih lahko uporabijo na poti k izboljševanju ter doseganju odličnosti svojih storitev.
Priročnik, ki je pred vami, vsebuje navodila glede uporabe "Monitoringa" ter interpretacijo rezultatov.

www.ise-monitor.eu/monitor

Vsi vneseni podatki
bomo obravnavani
zaupno, njihova anonimnost je zagotovljena.
©pixabay
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Priročnik za analizo odličnosti storitev v industriji
- Ciljna skupina -

- Pomembna opozorila -

"Monitoring" smo razvili kot orodje za proizvodna podjetja, zlasti za mala in srednja podjetja. Namenjen je
zaposlenim, ki imajo razširjen vpogled v storitveno dejavnost podjetja (npr. vodjem storitvenega sektorja,
vodjem službe za pomoč strankam ali izvršnim direktorjem). V večjih podjetjih analizo lahko izvedejo tudi v
vsaki posamezni poslovni enoti.

 Odgovori na vprašanja naj bodo čim bolj natančni.

- Varstvo podatkov Med obdelavo osebnih podatkov veliko pozornosti
posvečamo tudi varovanju zasebnosti. Pri tem so strogo upoštevane pravne zaveze (Splošna uredbo EU o
varstvu podatkov – GDPR). Pri pregledu uporabljamo
varno povezavo https. Več informacij o tem je na voljo
v našem pravilniku o zasebnosti: www.ise-monitor.eu/

Le tako bomo lahko zagotovili ustreznost analize in
visoko kakovost dobljenih rezultatov.
 Pri podajanju odgovorov na vprašanja se nanašajte

na najpomembnejše storitve/ključne storitve vašega
podjetja na področju B2B poslovanja.
 Med izpolnjevanjem vprašalnika lahko svoje podat-

ke tudi shranite in z analizo nadaljujete kasneje. Če
bi radi posredovali že začeto analizo tretji osebi v
vašem podjetju, jo shranite ter tej osebi posredujte
svoje geslo in e-naslov.
 Izpolnjevanje vprašalnika traja približno 20 minut.

Opredelitve
- Storitve V tej analizi se osredotočamo na storitve, ki jih vaše podjetje ponuja drugim podjetjem (B2B poslovanje) in se
običajno nanašajo na določen izdelek. Naša opredelitev storitev ni omejena na storitve vzdrževanja in storitve za
stranke, temveč vključuje vse storitve, ki so potrebne pred in med prodajo izdelka, pa tudi po njej. Tako je s storitvami mišljeno na primer svetovanje, razvoj specifičnih rešitev, garancija, vzdrževanje, naročila za vzdrževanje, storitve plačila glede na uporabo, popravila, rezervni deli, optimizacija lokacij stranke, itd.

- Odličnost storitev Odličnost storitev pomeni, da stranke dobijo visokokakovostne storitve, da so več kot zadovoljne s ponujeno rešitvijo in da je storitev konkurenčna. Odličnost storitev pomeni tudi, da procesi in strukture znotraj podjetja podpirajo
učinkovito in prožno zagotavljanje storitev ter da vsi oddelki znotraj podjetja sodelujejo v želji po zagotavljanju
boljših storitev.

Do spletnega "Monitoringa" lahko dostopate neposredno prek te povezave:

www.ise-monitor.eu/monitor
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Koraki do analize vašega podjetja
1. Korak / Odprite vstopno stran "Monitoringa", kjer so vam na voljo tri možnosti:

- Analiza mojega podjetja -

- Ponovna analiza mojega podjetja -

Če analizo opravljate prvič, potem začnite tukaj. S klikom na to polje je potrebno opraviti predhodno registracijo, in sicer z vnosom svojega e-poštnega naslova in gesla, ki si ga boste sami ustvarili. Nato lahko
takoj začnete z analizo.

Če ste analizo že opravili in bi radi preverili napredek,
ki ga je vaše podjetje doseglo v določenem časovnem
obdobju, lahko uporabite to možnost. Analizo opravite
enako, kot prejšnjič.
Prosim upoštevajte dejstvo, da mora med dvema analizama miniti najmanj šest mesecev. Dodatna analiza ni
mogoča pred potekom omenjenega obdobja.

- Moji rezultati Če ste že opravili vsaj eno analizo, si svoje rezultate
lahko kadarkoli ogledate tukaj. Prijavite se s svojim
geslom in e-poštnim naslovom.

2. Korak / Registracija in prijava:

Če želite uporabiti "preglednik", se morate predhodno registrirati. To je pomembno zaradi zagotavljanja visoke
kakovosti podatkov. Za registracijo kliknite "Še niste registrirani?". Vnesite geslo po svojem izboru ter svoj e-poštni
naslov, potem kliknite "Ustvari račun". S tem boste dobili dostop do "preglednika" (aplikacije). Za ponovno prijavo
vnesite svoje e-poštni naslov in kliknite "Prijava".

Člani naše raziskovalne ekipe nimajo vpogleda v vaše geslo. Vseeno bo vaše geslo shranjeno skupaj z e
-poštnim naslovom, saj na ta način zagotavljamo pravilno določitev povezave med vnesenimi podatki
in uporabnikom. Dodatne informacije so na voljo v Izjavi o varstvu podatkov na naslovu:
www.isemonitor.eu/monitor.
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3. Korak / Začnite z analizo s klikom na gumb "Analiza":

Analiza obsega naslednje dele:

 Opredelitev izrazov: natančno preberite opredelitve!
Analiza se nanaša le na storitve v industriji, torej na
storitve, ki jih podjetja nudijo drugim podjetjem.
 Predhodno preverjanje: pred samo analizo morate
najprej odgovoriti na predhodno vprašanje, s katerim zagotavljamo, da res spadate v izbrano ciljno
skupino.
 Vprašanja o odličnosti storitev v industriji: to je
glavni del analize. Sestavlja ga dvanajst področij odličnosti storitev v industriji.

 Učinki: tu ocenjujemo vpliv, ki ga ima odličnost storitev v industriji, in sicer na finančne in nefinančne
vidike poslovanja vašega podjetja.
Če želite dostopati do rezultatov analize, morate odgovoriti na vsa vprašanja. S klikom na polji "Nazaj" in
"Naprej" se pomaknete na prejšnjo ali naslednjo stran.
Vmes lahko shranite odgovore.
Ko odgovorite na vsa vprašanja zadnjega dela analize,
imenovanega "Učinki", kliknite "Zaključi". Potem lahko s klikom na polje "Rezultati" dostopate do svojih
rezultatov.

Odgovori na vprašanja naj bodo čim bolj natančni, saj bodo le tako rezultati analize ustrezni!

4. Korak/ Pregled rezultatov analize:
Kliknite na polje "Rezultati" in dobili boste rezultate analize za vaše podjetje:
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V razdelku "Rezultati" si lahko ogledate rezultate analize za vaše podjetje in področja odličnosti storitev v industriji,
ki vplivajo na različne vidike poslovanja ("Kontrolni vzvodi").

- Samovrednotenje Diagram samovrednotenja prikazuje rezultate vašega
podjetja za vsako od dvanajstih področij. Modri stolpci
prikazujejo vrednosti vašega podjetja. Lestvica je sedemstopenjska (od 1 do 7): višja kot je vrednost, bolj
uspešni ste bili na določenem področju.
Poleg tega lahko enostavno vidite tudi ali se nahajate
nad povprečjem ali pod njim – to nakazuje turkizna
črta (referenčna vrednost). Če je referenčna vrednost
pod vrednostjo vašega podjetja, potem presegate
povprečje, ki ga tvorijo druga sodelujoča proizvodna
podjetja.
Če želite natančnejši prikaz rezultatov za določeno področje, kliknite na stolpec, ki to področje predstavlja.
Pod diagramom se prikažejo trditve ali vprašanja z
vašo oceno.
Nočete, da se vam prikazuje črta z referenčno vrednostjo? Kliknite na polje "Referenčna vrednost" v legendi nad diagramom.

- Kontrolni vzvodi "Rezultati" vsebujejo tudi podrazdelek, imenovan
"Kontrolni vzvodi" samovrednotenja. Namen tega podrazdelka je pokazati, kako različna področja odličnosti
storitev v industriji vplivajo na določene mere
uspešnosti poslovanja. Preverjamo naslednje mere
uspešnosti:





Odličnost storitev v industriji
Finančna uspešnost storitvene dejavnosti
Nefinančna uspešnost storitvene dejavnosti
Uspešnost prodaje izdelkov

Če želite, na primer, izboljšati poslovanje v odličnosti
storitev v industriji, izberite kontrolne vzvode upravljanja storitvenih procesov, organizacijske strukture in
zmogljivosti prodaje, saj imajo ta tri področja še posebej velik in pozitiven vpliv na odličnost storitev v industriji. Priporočamo vam, da v svojem podjetju
razmislite o priporočenih ukrepih še posebej za ta tri
področja in jih vpeljete.

Različne mere uspešnosti poslovanja imajo različne učinke na določene poslovne cilje. V skladu z zastavljenim ciljem je bistveno, da izboljšate področja odličnosti, ki se nanašajo nanj!
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5. Korak / Priporočeni ukrepi

 Razdelek "Priporočeni ukrepi" obsega priporočila za izboljšanje vsakega izmed dvanajstih področij odličnosti stori-

tev v industriji. Priporočila so razdeljena na glavna načela in mogoče ukrepe.
 Glavna načela: to so osnovni pogoji, ki morajo obstajati v podjetju za upoštevanje določenega področja odličnosti
storitev v industriji.
 Mogoči ukrepi: ukrepi, ki jih lahko vpeljete v podjetju za doseganje boljših rezultatov na določenem področju odličnosti storitev.

6. Korak / Natisnite poročilo
Kliknite polje "Poročilo", da natisnete rezultate za svoje podjetje. Desno zgoraj je ikona za tiskanje; poročilo lahko
natisnete takoj ali ga shranite kot .pdf dokument.
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Kontaktni podatki
Chamber of Commerce and Industry of Slovenia
Metal Processing Industry Association
Dimičeva Street 13, SI-1504 Ljubljana, Slovenia
t: +386 (1) 58 98 308
e: zeljko.jokic@gzs.si
w: https://eng.gzs.si/

- Kolofon University of Applied Sciences Upper Austria, Global Sales and Marketing,
Research focus Global Business Management, Wehrgrabengasse 1-3, 4400 Steyr
Phone: +43 (0) 5/0804-33003, gbm@fh-steyr.at, www.fh-ooe.at/gsm
University of Passau, Center for Market Research, Innstraße 41, 94032 Passau,
Phone: +49 (0) 851/509-2431, marktforschung@uni-passau.de, www.cfm.uni-passau.de
The ISE-Monitor was developed within the project ISEM (Industrial Service Excellence Monitor), funded by the European Fund for Regional Development
through Interreg AUT-BY 2014-2020

