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sistem za nadzor poslovanja in poročanje, ki so ga 
zaposleni ročno upravljali vse od odprtja hotela leta 
2013. Naloge so vključevale tiskanje, skeniranje in 
uporabo različnih sistemov z nizko stopnjo 
avtomatizacije, ki niso bili medsebojno povezani. 
Hotelski ekipi Crowne Plaza je v manj kot letu dni 
uspelo povsem preoblikovati tri obsežne poslovne 
procese in jih v celoti spremeniti z razvojem digitalne 
podpore ob pomoči zunanjega partnerja, in sicer 
slovenskega podjetja HC Center, ter z uporabo 
programske opreme za upravljanje dokumentacije 
Therefore družbe Canon.

Crowne Plaza je največji hotel v Beogradu, ki 
zaposluje več kot 130 oseb. Kljub temu, da je hotel v 
lasti družbe Delta Holding, ga upravlja skupina 
Intercontinental Hotels Group (IHG), ki je ena 
največjih hotelskih verig s skoraj 6.000 hoteli po 
vsem svetu.

Čeprav sta dolgoletna tradicija in prepoznavnost 
blagovnih znamk v lasti IHG (med katere spada tudi 
Crowne Plaza) vsekakor prispevali k uspehu hotela v 
Beogradu, gre večino zaslug pripisati kombinaciji 
uspešnega dela zaposlenih in odgovornega 
upravljanja. V hotelu so vzpostavili kompleksen 



Goran Radisavljević 
Vodja oddelka za

informacijsko tehnologijo,
Crowne Plaza Belgrade

»Med glavne prednosti 
dokumentacijskega 
sistema Therefore 
družbe Canon spadajo: 
prihranjen čas, 
učinkovitost in 
dosežena preglednost. 
Vsak posamezen 
dokument je mogoče 
najti v vsakem 
trenutku, mu slediti na 
poti med podpisniki in 
ga hitro pridobiti iz 
arhiva za namene 
notranje revizije. 
Povečala se je 
produktivnost. V 
finančnem oddelku so 
presrečni!«

Skupina IHG v vseh svojih hotelih 
zahteva pripravo strogih in 
obsežnih poročil o poslovanju, 
nalogah in naložbah. Čeprav so bili 
zaposleni v finančnem oddelku in 
oddelku za informacijsko 
tehnologijo hotela Crowne Plaza v 
Beogradu seveda seznanjeni s 
pomenom nadzora in poročanja 
na področju upravljanja hotela, so 
opazili, da je delo s sistemom 
zamudno in da obstajajo možnosti 
za izboljšave. Različni oddelki 
hotela so vsak dan pošiljali 
poročila o nabavi, naložbah in 
nadzoru kakovosti. Natisnjena 
poročila so nato krožila med 
različnimi podpisniki in oddelki, 
občasno so se dokumenti izgubili 
in včasih, če denimo eden od 
podpisnikov ni bil prisoten v 
pisarnah, so vsakodnevne naloge 
ali postopki nabave trajali celo 
nekaj dni. Zaposleni v hotelu so 
običajno vsak dan pripravili več 
kot 100 strani različnih 
dokumentov, ki jih je bilo nato 
treba natisniti, podpisati in 
ožigosati. Posledično so vsi trije 
procesi, torej nabava, upravljanje 
proračuna in nadzor kakovosti, od 
zaposlenih terjali veliko časa, 
nepotrebne zamude pa je 
povzročalo tudi dejstvo, da je bilo 
treba izpise iskati v arhivu.

Vodja oddelka za informacijsko 
tehnologijo Goran Radisavljević je 
začel iskati primernejše digitalne 
rešitve, takoj pa je želel 
optimizirati naslednja tri področja:

1. Naročilnice (PO):

V hotelu Crowne Plaza je proces 
nadzora stroškov izjemno strog, 
saj morajo vsako naročilnico, 
četudi gre za nakupe majhnih 
vrednosti, zabeležiti, proučiti in 
odobriti štiri osebe ali oddelki.

• Predlagana rešitev: Aplikacija v 
oblaku, ki omogoča vnašanje 
naročil ali naročilnic, pregled nad 
obdelavo naročilnic v različnih 
fazah v realnem času, digitalno 
podpisovanje in digitalno 
odobritev naročilnic ter 
arhiviranje naročil.

2. Investicijski izdatki (CapEx):

Pri upravljanju investicijskih 
izdatkov gre za nekoliko bolj 
zapleten proces, pa naj gre za 
tekoče naložbe ali večje naložbe v 
vrednosti nad 20.000 €. Naložbe 
morata potrditi tako izvršni 
direktor kot tudi finančni direktor. 
Hkrati pa je treba zabeležiti vse 
spremembe v proračunu 
investicijskih izdatkov in nadzirati 
celotno dokumentacijo vsake 
posamezne naložbe.

• Predlagana rešitev: 
Sistematična rešitev za celovit 
pregled nad investicijskimi 
izdatki in njihovo upravljanje, vse 
od pregleda zbranih ponudb za 
posamezne načrtovane naložbe, 
načrtovanja denarnih tokov za 
posamezne postavke in celoten 
proračun investicijskih izdatkov 
do beleženja sprememb v 
načrtovanem proračunu, 
odobritev in podpisov kot tudi 
aktivnih povezav z 
računovodskim oddelkom.

3. Samoocenjevanje kontrol 
(CSA):

Nadzorovanje kakovosti je 
najkompleksnejše področje, ki 
zajema vidike financ, nabave, 
informacijske tehnologije in 
človeških virov. Obsega približno 
90 kontrolnih točk ali vprašanj, na 
katere je treba redno odgovarjati 
in jih v celoti arhivirati. Skupina 

InterContinental Hotels Group ima 
vzpostavljene odlične in 
kompleksne nadzorne mehanizme, 
v skladu s katerimi morajo 
vsakodnevno delovati vsi hoteli.

• Predlagana rešitev: Aplikacija, ki 
vsem ponudnikom nastanitev 
omogoča enostaven vnos 
kontrolnih točk, združevanje 
podatkov in centralizirano 
zbiranje podatkov, preprost 
pregled nad zbranimi podatki in 
enostavno analiziranje, izvoz 
prilagojenih poročil glede na 
potrebe po kontroli kot tudi 
nenehno možnost vpogleda 
(24/7) v celotno dokumentacijo 
o samoocenjevanju kontrol. 

Iskanje rešitve
V sredini leta 2019 se je ekipa za 
informacijsko tehnologijo resno 
lotila teh težav in pričela iskati 
konkretno rešitev. Najprej so 
proučili rešitve, ki so uporabljene v 
hotelih skupine IHG, vendar so bile 
le delno ustrezne in niso 
zadovoljile njihovih specifičnih 
potreb. Svojo izbiro so zmanjšali 
na nekaj ponudnikov, med 
katerimi je bilo tudi podjetje HC 
Center, akreditiran partner družbe 
Canon, ki je leta 2018 zagotovil 
opremo za informacijsko 
tehnologijo v hotelu 
InterContinental v Ljubljani 
(omenjeni hotel je prav tako del 
družbe Delta Holding). Zaposleni v 
podjetju HC Center so komunicirali 
z Goranom Radisavljevićem in mu 
med poslovnimi sestanki ponudili 
več možnih rešitev za digitalizacijo 
in avtomatizacijo poslovnih 
procesov. Po nekaj predstavitvah 
dokumentacijskega sistema 
Therefore družbe Canon ga je 
ekipa hotela Crowne Plaza ocenila 
kot najprimernejšega za njihove 
potrebe. Končno izbiro sta 
potrdila tudi vodstvo hotela in 
finančni oddelek.

V naslednjem koraku sta se 
finančna ekipa in ekipa za 
informacijsko tehnologijo sestali z 
vodji posameznih oddelkov in 
prisluhnili njihovim zahtevam. 
Pozneje so se z njimi sestali tudi 

predstavniki podjetja HC Center. Skupaj so zasnovali prvo različico 
sistemske rešitve, ki je izpolnjevala zahteve hotela Crowne Plaza. Sistem 
Therefore so nato v celoti vzpostavili kot rešitev v oblaku, ki gostuje na 
serverjih podjetja HC Center na dveh geografsko ločenih lokacijah.

Izjemne koristi za zaposlene
Prva izobraževanja končnih uporabnikov so potekala po integraciji 
rešitve v okolju naročnika. Približno 20 zaposlenih se je razmeroma hitro 
usposobilo za uporabo procesa za naročilnice (PO) in procesa za 
investicije (CapEx) (20 oseb za vsako rešitev), približno 20 zaposlenih 
pa se je usposabljalo na področju nadzora kakovosti (CSA). 
Izobraževanja so potekala nemoteno in zaposleni v hotelu Crowne Plaza 
so prav nestrpno pričakovali učinkovitejše in digitalno podprte poslovne 
procese. Seveda so se morali naučiti uporabljati nove delovne postopke, 
vendar večina s tem ni imela težav. Finančni oddelek in oddelek za 
informacijsko tehnologijo ocenjujeta, da ima novi sistem izjemne 
prednosti.

Storitev Therefore za naročila (PO) je bila vzpostavljena januarja 2020. 
Delovni proces investicij (CapEx) je bil zagnan mesec dni pozneje in 
sledile so mu še nekatere prilagoditve in spremembe, medtem ko je 
postopek nadzora kakovosti (CSA) popolno digitalizacijo doživel konec 
julija. Zanimivo je, da so zaposleni sprva želeli zagotoviti digitalno 
podporo le pri delu vprašanj ali procesov v okviru CSA (približno 10 %), 
vendar so kmalu ugotovili, da bi bila popolna preobrazba veliko bolj 
učinkovita pri upravljanju vsakodnevnega poslovanja.

Pogled v prihodnost
Hotel Crowne Plaza kljub krizi ne miruje, saj je vodstvo osredotočeno na 
prihodnost. V naslednjem koraku bo potekala nadgradnja sistema za 
upravljanje pogodb, ki bo zaposlenim bistveno olajšal delo. Večina 
pogodb je sklenjenih z zunanjimi izvajalci in vzdrževalnimi delavci za 
obdobje enega leta. Ker gre za enega največjih hotelov v Beogradu, je 
število tovrstnih pogodb izjemno veliko, vendar jih trenutno še vedno 
nadzirajo v nedigitalizirani obliki. Sistem bi bil z avtomatizacijo procesa 
bistveno učinkovitejši.



Proces samoocenjevanja kontrol

Goran Radisavljević 
Vodja oddelka za informacijsko tehnologijo, Crowne Plaza Belgrade

»Tisti, ki delujemo na oddelku za informacijsko 
tehnologijo hotela in v okviru procesa 
samoocenjevanja kontrol, moramo biti pozorni na 
več kontrolnih točk. Na koncu vsakega meseca 
moram preveriti, kdo se je pridružil podjetju in kdo 
ga je zapustil. Prav tako moram preveriti, da ni 
prišlo do nepooblaščenih prijav v sistem. Paziti 
moram tudi na redno obnavljanje hrambe 
podatkov. Kdo vstopa v sobe, kjer se nahajajo 
strežniki? Kakšna je naša politika varstva podatkov 
na področju kreditnih kartic? Pripraviti moram 
poročila, ki jih nato potrdi finančni direktor.
V finančnem oddelku morajo biti pozorni na še 
večje število kontrolnih točk in zadeve hitro 
postanejo izjemno kompleksne. Denimo, eden od 
naših gostov ni zadovoljen z bivanjem in njegovo 
izkušnjo bi želeli izboljšati tako, da mu povrnemo 
del stroškov ali ponudimo brezplačno večerjo. 
Takšno spremembo moramo zabeležiti v sistemu, 
dokazati njeno upravičenost in jo potrditi. Takšen 
proces pogosto vključuje več oseb, seveda 
odvisno od primera. Canonova rešitev Therefore 
nam je na zelo učinkovit način pomagala pri 
organizaciji tega kompleksnega procesa ter 
prihranila naš čas in povečala produktivnost.«

Skupina IHG v vseh svojih hotelih 
zahteva pripravo strogih in 
obsežnih poročil o poslovanju, 
nalogah in naložbah. Čeprav so bili 
zaposleni v finančnem oddelku in 
oddelku za informacijsko 
tehnologijo hotela Crowne Plaza v 
Beogradu seveda seznanjeni s 
pomenom nadzora in poročanja 
na področju upravljanja hotela, so 
opazili, da je delo s sistemom 
zamudno in da obstajajo možnosti 
za izboljšave. Različni oddelki 
hotela so vsak dan pošiljali 
poročila o nabavi, naložbah in 
nadzoru kakovosti. Natisnjena 
poročila so nato krožila med 
različnimi podpisniki in oddelki, 
občasno so se dokumenti izgubili 
in včasih, če denimo eden od 
podpisnikov ni bil prisoten v 
pisarnah, so vsakodnevne naloge 
ali postopki nabave trajali celo 
nekaj dni. Zaposleni v hotelu so 
običajno vsak dan pripravili več 
kot 100 strani različnih 
dokumentov, ki jih je bilo nato 
treba natisniti, podpisati in 
ožigosati. Posledično so vsi trije 
procesi, torej nabava, upravljanje 
proračuna in nadzor kakovosti, od 
zaposlenih terjali veliko časa, 
nepotrebne zamude pa je 
povzročalo tudi dejstvo, da je bilo 
treba izpise iskati v arhivu.

Vodja oddelka za informacijsko 
tehnologijo Goran Radisavljević je 
začel iskati primernejše digitalne 
rešitve, takoj pa je želel 
optimizirati naslednja tri področja:

1. Naročilnice (PO):

V hotelu Crowne Plaza je proces 
nadzora stroškov izjemno strog, 
saj morajo vsako naročilnico, 
četudi gre za nakupe majhnih 
vrednosti, zabeležiti, proučiti in 
odobriti štiri osebe ali oddelki.

• Predlagana rešitev: Aplikacija v 
oblaku, ki omogoča vnašanje 
naročil ali naročilnic, pregled nad 
obdelavo naročilnic v različnih 
fazah v realnem času, digitalno 
podpisovanje in digitalno 
odobritev naročilnic ter 
arhiviranje naročil.

2. Investicijski izdatki (CapEx):

Pri upravljanju investicijskih 
izdatkov gre za nekoliko bolj 
zapleten proces, pa naj gre za 
tekoče naložbe ali večje naložbe v 
vrednosti nad 20.000 €. Naložbe 
morata potrditi tako izvršni 
direktor kot tudi finančni direktor. 
Hkrati pa je treba zabeležiti vse 
spremembe v proračunu 
investicijskih izdatkov in nadzirati 
celotno dokumentacijo vsake 
posamezne naložbe.

• Predlagana rešitev: 
Sistematična rešitev za celovit 
pregled nad investicijskimi 
izdatki in njihovo upravljanje, vse 
od pregleda zbranih ponudb za 
posamezne načrtovane naložbe, 
načrtovanja denarnih tokov za 
posamezne postavke in celoten 
proračun investicijskih izdatkov 
do beleženja sprememb v 
načrtovanem proračunu, 
odobritev in podpisov kot tudi 
aktivnih povezav z 
računovodskim oddelkom.

3. Samoocenjevanje kontrol 
(CSA):

Nadzorovanje kakovosti je 
najkompleksnejše področje, ki 
zajema vidike financ, nabave, 
informacijske tehnologije in 
človeških virov. Obsega približno 
90 kontrolnih točk ali vprašanj, na 
katere je treba redno odgovarjati 
in jih v celoti arhivirati. Skupina 

InterContinental Hotels Group ima 
vzpostavljene odlične in 
kompleksne nadzorne mehanizme, 
v skladu s katerimi morajo 
vsakodnevno delovati vsi hoteli.

• Predlagana rešitev: Aplikacija, ki 
vsem ponudnikom nastanitev 
omogoča enostaven vnos 
kontrolnih točk, združevanje 
podatkov in centralizirano 
zbiranje podatkov, preprost 
pregled nad zbranimi podatki in 
enostavno analiziranje, izvoz 
prilagojenih poročil glede na 
potrebe po kontroli kot tudi 
nenehno možnost vpogleda 
(24/7) v celotno dokumentacijo 
o samoocenjevanju kontrol. 

Iskanje rešitve
V sredini leta 2019 se je ekipa za 
informacijsko tehnologijo resno 
lotila teh težav in pričela iskati 
konkretno rešitev. Najprej so 
proučili rešitve, ki so uporabljene v 
hotelih skupine IHG, vendar so bile 
le delno ustrezne in niso 
zadovoljile njihovih specifičnih 
potreb. Svojo izbiro so zmanjšali 
na nekaj ponudnikov, med 
katerimi je bilo tudi podjetje HC 
Center, akreditiran partner družbe 
Canon, ki je leta 2018 zagotovil 
opremo za informacijsko 
tehnologijo v hotelu 
InterContinental v Ljubljani 
(omenjeni hotel je prav tako del 
družbe Delta Holding). Zaposleni v 
podjetju HC Center so komunicirali 
z Goranom Radisavljevićem in mu 
med poslovnimi sestanki ponudili 
več možnih rešitev za digitalizacijo 
in avtomatizacijo poslovnih 
procesov. Po nekaj predstavitvah 
dokumentacijskega sistema 
Therefore družbe Canon ga je 
ekipa hotela Crowne Plaza ocenila 
kot najprimernejšega za njihove 
potrebe. Končno izbiro sta 
potrdila tudi vodstvo hotela in 
finančni oddelek.

V naslednjem koraku sta se 
finančna ekipa in ekipa za 
informacijsko tehnologijo sestali z 
vodji posameznih oddelkov in 
prisluhnili njihovim zahtevam. 
Pozneje so se z njimi sestali tudi 

predstavniki podjetja HC Center. Skupaj so zasnovali prvo različico 
sistemske rešitve, ki je izpolnjevala zahteve hotela Crowne Plaza. Sistem 
Therefore so nato v celoti vzpostavili kot rešitev v oblaku, ki gostuje na 
serverjih podjetja HC Center na dveh geografsko ločenih lokacijah.

Izjemne koristi za zaposlene
Prva izobraževanja končnih uporabnikov so potekala po integraciji 
rešitve v okolju naročnika. Približno 20 zaposlenih se je razmeroma hitro 
usposobilo za uporabo procesa za naročilnice (PO) in procesa za 
investicije (CapEx) (20 oseb za vsako rešitev), približno 20 zaposlenih 
pa se je usposabljalo na področju nadzora kakovosti (CSA). 
Izobraževanja so potekala nemoteno in zaposleni v hotelu Crowne Plaza 
so prav nestrpno pričakovali učinkovitejše in digitalno podprte poslovne 
procese. Seveda so se morali naučiti uporabljati nove delovne postopke, 
vendar večina s tem ni imela težav. Finančni oddelek in oddelek za 
informacijsko tehnologijo ocenjujeta, da ima novi sistem izjemne 
prednosti.

Storitev Therefore za naročila (PO) je bila vzpostavljena januarja 2020. 
Delovni proces investicij (CapEx) je bil zagnan mesec dni pozneje in 
sledile so mu še nekatere prilagoditve in spremembe, medtem ko je 
postopek nadzora kakovosti (CSA) popolno digitalizacijo doživel konec 
julija. Zanimivo je, da so zaposleni sprva želeli zagotoviti digitalno 
podporo le pri delu vprašanj ali procesov v okviru CSA (približno 10 %), 
vendar so kmalu ugotovili, da bi bila popolna preobrazba veliko bolj 
učinkovita pri upravljanju vsakodnevnega poslovanja.

Pogled v prihodnost
Hotel Crowne Plaza kljub krizi ne miruje, saj je vodstvo osredotočeno na 
prihodnost. V naslednjem koraku bo potekala nadgradnja sistema za 
upravljanje pogodb, ki bo zaposlenim bistveno olajšal delo. Večina 
pogodb je sklenjenih z zunanjimi izvajalci in vzdrževalnimi delavci za 
obdobje enega leta. Ker gre za enega največjih hotelov v Beogradu, je 
število tovrstnih pogodb izjemno veliko, vendar jih trenutno še vedno 
nadzirajo v nedigitalizirani obliki. Sistem bi bil z avtomatizacijo procesa 
bistveno učinkovitejši.



»Sistem za 
upravljanje pogodb 
bi zelo lepo dopolnil 
vsa naša dosedanja 
prizadevanja pri 
digitalizaciji podjetja. 
Že sedaj spadamo v 
peščico hotelov v 
Evropi, ki je uspela 
doseči raven popolne 
digitalizacije 
tolikšnega števila 
poslovnih procesov. 
In točno to poskušam 
doseči – všeč mi je, 
da smo pionirji na 
tem področju.«

 

Goran Radisavljević
Vodja oddelka za

informacijsko tehnologijo,
Crowne Plaza Belgrade
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Skupina IHG v vseh svojih hotelih 
zahteva pripravo strogih in 
obsežnih poročil o poslovanju, 
nalogah in naložbah. Čeprav so bili 
zaposleni v finančnem oddelku in 
oddelku za informacijsko 
tehnologijo hotela Crowne Plaza v 
Beogradu seveda seznanjeni s 
pomenom nadzora in poročanja 
na področju upravljanja hotela, so 
opazili, da je delo s sistemom 
zamudno in da obstajajo možnosti 
za izboljšave. Različni oddelki 
hotela so vsak dan pošiljali 
poročila o nabavi, naložbah in 
nadzoru kakovosti. Natisnjena 
poročila so nato krožila med 
različnimi podpisniki in oddelki, 
občasno so se dokumenti izgubili 
in včasih, če denimo eden od 
podpisnikov ni bil prisoten v 
pisarnah, so vsakodnevne naloge 
ali postopki nabave trajali celo 
nekaj dni. Zaposleni v hotelu so 
običajno vsak dan pripravili več 
kot 100 strani različnih 
dokumentov, ki jih je bilo nato 
treba natisniti, podpisati in 
ožigosati. Posledično so vsi trije 
procesi, torej nabava, upravljanje 
proračuna in nadzor kakovosti, od 
zaposlenih terjali veliko časa, 
nepotrebne zamude pa je 
povzročalo tudi dejstvo, da je bilo 
treba izpise iskati v arhivu.

Vodja oddelka za informacijsko 
tehnologijo Goran Radisavljević je 
začel iskati primernejše digitalne 
rešitve, takoj pa je želel 
optimizirati naslednja tri področja:

1. Naročilnice (PO):

V hotelu Crowne Plaza je proces 
nadzora stroškov izjemno strog, 
saj morajo vsako naročilnico, 
četudi gre za nakupe majhnih 
vrednosti, zabeležiti, proučiti in 
odobriti štiri osebe ali oddelki.

• Predlagana rešitev: Aplikacija v 
oblaku, ki omogoča vnašanje 
naročil ali naročilnic, pregled nad 
obdelavo naročilnic v različnih 
fazah v realnem času, digitalno 
podpisovanje in digitalno 
odobritev naročilnic ter 
arhiviranje naročil.

2. Investicijski izdatki (CapEx):

Pri upravljanju investicijskih 
izdatkov gre za nekoliko bolj 
zapleten proces, pa naj gre za 
tekoče naložbe ali večje naložbe v 
vrednosti nad 20.000 €. Naložbe 
morata potrditi tako izvršni 
direktor kot tudi finančni direktor. 
Hkrati pa je treba zabeležiti vse 
spremembe v proračunu 
investicijskih izdatkov in nadzirati 
celotno dokumentacijo vsake 
posamezne naložbe.

• Predlagana rešitev: 
Sistematična rešitev za celovit 
pregled nad investicijskimi 
izdatki in njihovo upravljanje, vse 
od pregleda zbranih ponudb za 
posamezne načrtovane naložbe, 
načrtovanja denarnih tokov za 
posamezne postavke in celoten 
proračun investicijskih izdatkov 
do beleženja sprememb v 
načrtovanem proračunu, 
odobritev in podpisov kot tudi 
aktivnih povezav z 
računovodskim oddelkom.

3. Samoocenjevanje kontrol 
(CSA):

Nadzorovanje kakovosti je 
najkompleksnejše področje, ki 
zajema vidike financ, nabave, 
informacijske tehnologije in 
človeških virov. Obsega približno 
90 kontrolnih točk ali vprašanj, na 
katere je treba redno odgovarjati 
in jih v celoti arhivirati. Skupina 

InterContinental Hotels Group ima 
vzpostavljene odlične in 
kompleksne nadzorne mehanizme, 
v skladu s katerimi morajo 
vsakodnevno delovati vsi hoteli.

• Predlagana rešitev: Aplikacija, ki 
vsem ponudnikom nastanitev 
omogoča enostaven vnos 
kontrolnih točk, združevanje 
podatkov in centralizirano 
zbiranje podatkov, preprost 
pregled nad zbranimi podatki in 
enostavno analiziranje, izvoz 
prilagojenih poročil glede na 
potrebe po kontroli kot tudi 
nenehno možnost vpogleda 
(24/7) v celotno dokumentacijo 
o samoocenjevanju kontrol. 

Iskanje rešitve
V sredini leta 2019 se je ekipa za 
informacijsko tehnologijo resno 
lotila teh težav in pričela iskati 
konkretno rešitev. Najprej so 
proučili rešitve, ki so uporabljene v 
hotelih skupine IHG, vendar so bile 
le delno ustrezne in niso 
zadovoljile njihovih specifičnih 
potreb. Svojo izbiro so zmanjšali 
na nekaj ponudnikov, med 
katerimi je bilo tudi podjetje HC 
Center, akreditiran partner družbe 
Canon, ki je leta 2018 zagotovil 
opremo za informacijsko 
tehnologijo v hotelu 
InterContinental v Ljubljani 
(omenjeni hotel je prav tako del 
družbe Delta Holding). Zaposleni v 
podjetju HC Center so komunicirali 
z Goranom Radisavljevićem in mu 
med poslovnimi sestanki ponudili 
več možnih rešitev za digitalizacijo 
in avtomatizacijo poslovnih 
procesov. Po nekaj predstavitvah 
dokumentacijskega sistema 
Therefore družbe Canon ga je 
ekipa hotela Crowne Plaza ocenila 
kot najprimernejšega za njihove 
potrebe. Končno izbiro sta 
potrdila tudi vodstvo hotela in 
finančni oddelek.

V naslednjem koraku sta se 
finančna ekipa in ekipa za 
informacijsko tehnologijo sestali z 
vodji posameznih oddelkov in 
prisluhnili njihovim zahtevam. 
Pozneje so se z njimi sestali tudi 

predstavniki podjetja HC Center. Skupaj so zasnovali prvo različico 
sistemske rešitve, ki je izpolnjevala zahteve hotela Crowne Plaza. Sistem 
Therefore so nato v celoti vzpostavili kot rešitev v oblaku, ki gostuje na 
serverjih podjetja HC Center na dveh geografsko ločenih lokacijah.

Izjemne koristi za zaposlene
Prva izobraževanja končnih uporabnikov so potekala po integraciji 
rešitve v okolju naročnika. Približno 20 zaposlenih se je razmeroma hitro 
usposobilo za uporabo procesa za naročilnice (PO) in procesa za 
investicije (CapEx) (20 oseb za vsako rešitev), približno 20 zaposlenih 
pa se je usposabljalo na področju nadzora kakovosti (CSA). 
Izobraževanja so potekala nemoteno in zaposleni v hotelu Crowne Plaza 
so prav nestrpno pričakovali učinkovitejše in digitalno podprte poslovne 
procese. Seveda so se morali naučiti uporabljati nove delovne postopke, 
vendar večina s tem ni imela težav. Finančni oddelek in oddelek za 
informacijsko tehnologijo ocenjujeta, da ima novi sistem izjemne 
prednosti.

Storitev Therefore za naročila (PO) je bila vzpostavljena januarja 2020. 
Delovni proces investicij (CapEx) je bil zagnan mesec dni pozneje in 
sledile so mu še nekatere prilagoditve in spremembe, medtem ko je 
postopek nadzora kakovosti (CSA) popolno digitalizacijo doživel konec 
julija. Zanimivo je, da so zaposleni sprva želeli zagotoviti digitalno 
podporo le pri delu vprašanj ali procesov v okviru CSA (približno 10 %), 
vendar so kmalu ugotovili, da bi bila popolna preobrazba veliko bolj 
učinkovita pri upravljanju vsakodnevnega poslovanja.

Pogled v prihodnost
Hotel Crowne Plaza kljub krizi ne miruje, saj je vodstvo osredotočeno na 
prihodnost. V naslednjem koraku bo potekala nadgradnja sistema za 
upravljanje pogodb, ki bo zaposlenim bistveno olajšal delo. Večina 
pogodb je sklenjenih z zunanjimi izvajalci in vzdrževalnimi delavci za 
obdobje enega leta. Ker gre za enega največjih hotelov v Beogradu, je 
število tovrstnih pogodb izjemno veliko, vendar jih trenutno še vedno 
nadzirajo v nedigitalizirani obliki. Sistem bi bil z avtomatizacijo procesa 
bistveno učinkovitejši.


