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Definicija poslovnega ekosistema v grajenem okolju
z uporabo procesa ocenjevanja deležnikov
Tuomas Lappi, Harri Haapasalo in Kirsi Aaltonen

Akterji in njihovi medsebojni odnosi so osrednji elementi koncepta
poslovnega ekosistema, trendovski model poslovnega sodelovanja, ki
poudarja organizacijsko raznolikost, razmerje odvisnosti in skupni ra-
zvoj. Ta študija se osredotoča na poslovni sistem v grajenem okolju z
namenom strukturiranja priznane kompleksnosti definicije ekosistema
z uporabo tristopenjskega ocenjevalnega procesa deležnikov. Proces
temelji na mrežnem diagramu deležnikov, dobro znanem vodilnem de-
ležniškem modelu in dvodimenzionalni deležniški matriki. Ocenjevalni
proces se nanaša na študijo primera šolskega kampusa z namenom
definiranja poslovnega ekosistema v grajenem okolju in pomen akter-
jev ekosistema. Rezultati, vključno z izračunom stopnje pomembnosti,
potrjujejo uporabnost predlaganega postopka. Ugotovitve raziskoval-
cem ekosistemov omogočajo nov način vpogleda v to, kako se koncepti
teorije deležnikov lahko uporabijo za razširitev razumevanja dinamike
poslovnega ekosistema.

Ključne besede: poslovni ekosistem, poslovanje v izgrajenem okolju,
model pomembnosti, ocena deležnikov
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Pravne in vodstvene posledice italijanske »omrežne pogodbe«
Francesco Saverio Massari, Maria Teresa Riggio in Donato Calace

V današnjem času procesi inovacij in internacionalizacije zahtevajo
več programiranja in večje investicije v nova znanja in v odnose. S po-
močjo trans-sektorskih in trans-teritorialnih omrežij lahko mala in
srednje velika podjetja sodelujejo pri globalni dinamiki, še posebej
na področju izmenjave in ponotranjanja znanja. Avtorji predlagajo, da
»Contratto di Rete« (omrežna pogodba) postane inovativna vrsta for-
malne pogodbe in osrednja rešitev v teh dinamikah. Od njene uvedbe
v letu 2009 na podlagi zakonskega odloka 5/2009, je to novo omrežno
orodje postalo zelo uspešno in priljubljeno med italijanskimi podje-
tniki. Avtorji omogočajo pregled ozadja omrežja in pogodbene teorije,
na koncu pa sledi še predstavitev nekaterih najboljših praks preko na-
zornih študij primerov. Tak pristop združuje pravne in vodstvene per-
spektive, kar ima koristne posledice za znanstvenike in praktike.

Ključne besede: pogodbe, omrežna pogodba (Contratto di Rete),
mreženje, mala in srednje velika podjetja (smes), agregacije
med podjetji, konkurenčnost, inovacije
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Okvir strateškega učenja: cikel pdca (plan-do-check-act –
načrtuj-naredi-preveri-ukrepaj)
Michał Pietrzak in Joanna Paliszkiewicz

V današnjem času mora biti strateško načrtovanje trajen proces in or-
ganizacijsko učenje ga mora podpirati. Raziskovalci v teorijah organi-
zacijskega učenja poskušajo razumeti procese, ki vodijo do sprememb
v organizacijskem znanju, kot tudi učinke učenja na organizacijsko
učinkovitost. V skladu s tradicionalnim pristopom se strategijo dojema
kot enkraten dogodek. Vendar pa v modernem naglo spreminjajočem
se okolju to ne velja več. Obstaja potreba po prilagodljivem strateškem
upravljanju, ki uporablja procese organizacijskega učenja. Ključni ele-
ment tovrstnih procesov je pridobivanje informacij, ki omogoča preči-
ščevanje začetne verzije strateškega načrta. V tem delu avtorja razpra-
vljata o ciklu pdca kot okvirju procesa strateškega učenja, ki vključuje
tako enokrožno, kot tudi dvokrožno učenje. Avtorja predlagata ideje za
nadaljnje raziskovanje na področju organizacijskega učenja in strate-
škega upravljanja.

Ključne besede: cikel pdca, organizacijsko učenje, znanje, strateško
upravljanje
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Ocena tveganja in ocena stroškov v gradbenih projektih
z uporabo simulacije Monte Carlo
Claudius A. Peleskei, Vasile Dorca, Radu A. Munteanu
in Radu Munteanu

Gradbeni projekti ponavadi zahtevajo precejšnje investicije. Za pod-
jetja to seveda pomeni tvegan podvig, saj predvideni stroški gradbe-
nih projektov skoraj vedno presežejo predvideni scenarij. To je pove-
zano z različnimi tveganji in zato na tem področju vlada velika nego-
tovost. Opredeljevanje in določanje količinskih tveganj in njihovega
vpliva na stroške projekta velja za enega izmed najtežjih področij v
gradbeništvu. To delo analizira način ocenjevanja gradbenih podje-
tij z uporabo simulacije Monte Carlo. Raziskuje, če različni stroškovni
elementi v gradbenem projektu sledijo določeni verjetnostni porazde-
litvi. Raziskava proučuje vpliv korelacije med različnimi stroški pro-
jekta na rezultat simulacije Monte Carlo. V njej je ugotovljeno, da je
simulacija Monte Carlo lahko uporabno orodje za vodstvene delavce,
ki ocenjujejo tveganje in se lahko uporablja za predvidevanje stroškov
gradbenih projektov. Raziskava je pokazala, da so stroški distribucije
pozitivno neenakomerni in zdi se, da imajo stroškovni elementi nekaj
medsebojnih odvisnosti.

Ključne besede: obvladovanje tveganja, simulacija Monte Carlo,
gradbeništvo, verjetnostna porazdelitev
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Okvir merjenja kakovosti
Grzegorz Grela

Članek opisuje splošne determinante merjenja kakovosti. Natančneje
opredeljuje štiri predpostavke, ki so bile oblikovane z namenom ra-
zvoja okvirja za merjenje kakovosti. Te predpostavke so: (1) kakovost
je stopnja, do katere skupek svojstvenih značilnosti izpolnjuje zah-
teve, (2) zahteve in inherentne značilnosti ustvarjajo omejene nabore,
(3) zahteve so lahko različno pomembne in imajo različne vrednote -
odvisno od tega, kdo jih oblikuje in (4) ni potrebno, da so zahteve ča-
sovno konstantne. Članek vsebuje okvir merjenja kakovosti, temelječ
na štirih zgoraj navedenih predpostavkah. Predlagani so zapisi o mer-
jenju kakovosti tako na sintetični, kot tudi na analitični ravni. Vsebuje
primere izbranih metrik razdalje v m-dimenzionalnem prostoru , pa
tudi primere izbranih sestavljenih funkcij, ki se lahko uporabljajo pri
merjenju kakovosti na sintetični ravni.

Ključne besede: merjenje kakovosti, vodenje kakovosti, tqm (Total
Quality Management – celostno obvladovanje kakovosti)
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