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Uvod

 letališča: hiter tehnološki razvoj, neugodne gospodarske razmere…

 tako kot večina podjetij, pod velikim pritiskom zmanjšanja stroškov ter izboljšanja učinkovitosti poslovanja

 v sklopu navedenega smo  v letu 2012 posodobili/ optimizirali poslovanje letališke dejavnosti

 med drugim smo informacijsko podprli izvajanje 

operativnih poslovnih procesov 
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Uvod

 Z vidika operativnih potreb so bila za nas, vsaj v prvi fazi, ključna predvsem tri področja:

1. celovito obvladovanje dokumentacije

2. upravljanje delovnih tokov ter 

3. upravljanje z letališko varnostjo.
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Problematika

 v preteklosti smo veliko časa porabili za administracijo in urejanje dokumentacije

 operativno poročanje ni bilo ustrezno urejeno

 veliko je bilo odvečnih aktivnosti, vse preveč podvajanj…

 neprijazno (oteženo) spremljanje sprememb oz. posodobitev ter izvajanje t.i. odobritev 

dokumentov (ang. Read&Sign), ki jo zahtevajo letalski prevozniki, inšpekcije itd.
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Cilji

 urediti postopke ravnanja z dokumenti v e-obliki

 operativna odzivnosti ter 

 transparentnost toka dokumentov, ki morajo biti ažurni, točni in dosegljivi zaposlenim
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Pogoji
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Pogoji
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Informacijska podpora izvajanja operativnih dejavnosti

 najprej smo morali prepričati vodstvo podjetja v upravičenost tovrstne naložbe

 odločitev: (?) lastni razvoj v sodelovanju z zunanjim partnerjem ali nakup (tujina)!?

 razpis, izbor izvajalca in podpis pogodbe (začetek 2012)

 uvedba sistema (november 2012)

 posamezna področja je bilo potrebno prilagoditi

 določena področja razviti na novo, saj gre za specifike posameznih letališč
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Obvladovanje dokumentacije
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1. 
mrežni diski

2.
intranet

3.
ODS Galiot



11

Obvladovanje dokumentacije
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Upravljanje delovnih tokov
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Upravljanje delovnih tokov
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Upravljanje delovnih tokov
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Upravljanje delovnih tokov
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Upravljanje delovnih tokov
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Upravljanje z letališko varnostjo
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Upravljanje z letališko varnostjo
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Upravljanje z letališko varnostjo

5



20

Upravljanje z letališko varnostjo (Airport Safety)
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Značilnosti informacijske podpore

 distribucija in objava dokumentov v spletnem okolju

 nadzor nad verzijami dokumentov, sledenje in beleženje dogodkov

 dostop iz oddaljenih lokacij (kar je z vidika 24x7 poslovanja letališča nujno)

 vzpostavitev upravljanja z varnostjo (Safety Management)

 hitrejše in enostavnejše iskanje ter pregledovanje operativne dokumentacije

 sistematično arhiviranje dokumentov, sledenje in analize (audit)

 vzpostavitev korporativne kulture na področju kakovosti in varnosti
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Nadaljnji razvoj

 upravljanje ter vzdrževanje operativnih sredstev (Maintenance)

 upravljanje s prisotnostjo ptic (Bird Strike Management)
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Nadaljnji razvoj
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Zaključki

 vzpostavili smo centralizirano urejanje in hrambo operativnega dokumentnega gradiva

 pridobili na operativni odzivnosti

 pridobili vzvode za operativno izboljšanje poslovnih procesov

 uveljavili brezpapirno poslovanje v čim večji meri

 imamo zadovoljne uporabnike, ki vidijo v vpeljavi tovrstne informacijske podpore ogromno koristi 

 vse to ima za podjetje tako neposredne kot posredne pozitivne finančne učinke
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Razvoj letališča

2006
(včeraj)

2012
(danes)

2015
(jutri)
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Razvoj letališča
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DSI | april 2013

Robert RAUCH
robert.rauch@lju-airport.si

Naj se vaše naslednje potovanje prične na letališču Jožeta Pučnika Ljubljana!



HVALA ZA POZORNOST!
THANK YOU FOR YOUR ATTENTION!


