O razvijanju novih proizvodov ….
v katerikoli organizaciji, po izkušnjah v gospodarstvu
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Samostojni raziskovalec in predavatelj na področju trženja, kakovosti, tehnične zakonodaje, varnosti

Povzetek
Osnovna naloga vodstva vsake organizacije je v stalno razvijanje pogojev za delovanje in
napredek organizacije. Potrebno je nenehno izboljševati uspešnost celotnega sistema v
cilju zadovoljstva odjemalcev ter vseh drugih deležnikov (zainteresiranih strani). Da je to
doseženo, mora organizacija skozi temeljni trženjski proces stalno razvijati vse elemente
trženjskega spleta (7P-jev): proizvodi, prodaja, cene, trženjsko komuniciranje, procesi,
ljudje, fizični dokazi.
Kaj pomeni nov proizvod: izvirno novost, izboljšavo, spremembo, novo znamko,
sprememba cen, novo pozicioniranje, novo okolje …, vse, kar je nastalo kot rezultat
razvijanja znotraj trženjskega procesa. Novost je šele, ko to sprejme – potrdi trg.
Trženjski proces je sistem in potek aktivnosti od raziskovanja in planiranja, preko
razvijanja, do prodaje podprte s trženjskim komuniciranjem in distribucijo do poprodaje,
ki pa je (lahko) že najboljša oblika raziskovanja …
Vse to morajo izvajati najboljši kadri v organizaciji po principih projektnega in timskega
dela.
Znanje, inovativnost in kreativnost so brez dvoma področja, ki imajo lahko velik učinek
na uspešnost tega (temeljnega trženjskega) procesa v naših podjetjih in vseh drugih
organizacijah.

1. Kakovost in trženje
Poslovno okolje se nenehno spreminja in postavlja nove izzive podjetjem
(organizacijam), ki želijo uspeti tako na domačem kot tujem trgu. Proces globalizacije in
izginjanja mej med državami sta zaostrila konkurenco, ki od podjetij zahteva stalni
napredek in boj za vsakega kupca. Če je bila nekoč predvsem in samo cena tisti odločilni
dejavnik v borbi za kupca, danes temu ni več tako. Kupcem sprejemljiva cena je
predpogoj, konkurenčno prednost predstavlja vse širši splet »necenovnih« dejavnikov.
Med njimi je še vedno v ospredju kakovost. Seveda ob pravilnem razumevanju, kaj je
kakovost. Že dolgo to ni več samo tehnični pojem, kakovost ponudbe še zdaleč ni več
določena samo s tehničnimi lastnostmi proizvoda.
Z razvojem tehnologije, proizvodnih sredstev…, organiziranosti…, so se skozi zgodovino
spreminjali tudi pristopi in obvladovanje kakovosti.
Že obravnavanje kakovosti oz. cilja kot ustreznost za kupca in s tem podrejanje
zahtevam in potrebam trga pomeni bistveni premik od nekdanje »tehnične kakovosti«.
Če k temu dodamo še cilje po zniževanju stroškov nekakovosti v obliki stalnega
doseganja zaželene kakovosti skozi procesni pristop in zadovoljitev neizraženih želja
kupcev, nas to privede do iskanja odgovorov na vprašanje, s čim pritegniti in navdušiti
kupce in se kakovost kaže kot stopnja inovativnosti in stalnih izboljšav.
Proizvod mora biti obravnavan kot izhod iz procesa, kakovost proizvoda je torej rezultat
kakovosti procesa, v katerem proizvod nastaja. Pri tem se je potrebno zavedati, da še
zdaleč ne gre samo za proizvodni proces. Danes govorimo, da so glavni vzroki za slabo
kakovost oz. bolje, da kakovost nastaja, v procesih raziskovanja in razvijanja. Delež
vzrokov za slabo kakovost v proizvodnih procesih je vse manjši.
Pomembna je hitrost uvajanja sprememb. Veliko organizacij ne uspe, ker zaradi
neustrezno organiziranega trženjskega procesa in znotraj njega stalnega razvijanja niso v
stanju izboljšati lastnosti svojih proizvodov, procesov, tehnologij …, tako hitro kot to dela
konkurenca. Prepozno spoznajo zahteve in pričakovanja trga danes in predvsem jutri in s
tem nimajo slike kaj vse obsega kakovost. Gre za koordinirane aktivnosti, ki so vezane
na planiranje, razvijanje, nadzor… v celotnem delovanju neke organizacije in znotraj tega
zagotavljanje in izboljševanje kakovosti procesov in s tem tudi proizvodov.
V ospredju so tri ključna načela: visoko zadovoljstvo kupcev oz. njihova navdušenost,
stalno izboljševanje procesov, maksimalno sodelovanje zaposlenih pri realizaciji ciljev
kakovosti. Kakovost končnega proizvoda neke organizacije je skupen rezultat dela
zaposlenih, timov, oddelkov…, zanjo je odgovoren vsak, najmanj za tisti del procesa v
katerega je vključen.
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1.2 Proizvod kot element trženjskega spleta 7P
Proizvod pomeni vse, kar se na trgu ponuja in prodaja, najenostavneje lahko definiramo,
da je proizvod: izdelek + storitve (vse kar izdelamo in potem dodamo še vse potrebne
storitve, da proizvod zadovolji kupca in širše okolje). Proizvod je torej lahko tudi samo
storitev, ne more pa biti proizvod samo izdelek. Obravnavati pojem proizvoda drugače, bi
lahko pomenilo tudi zoževanje odgovora na vprašanje, kaj je kakovost, če izhajamo iz
tega, da je kakovost skladnost s pričakovanji (družbe, okolja, trga, odjemalca, kupca,
uporabnika, posameznika …). V veliko primerih, kjer na trgu nastopa ponudnik iz
industrije s svojimi rezultati iz proizvodnje, bi lahko rekli: izdelek je (ozko gledano)
rezultat te proizvodnje na skladišču proizvajalca, proizvod pa je ta isti izdelek pri kupcu
(odjemalcu) oz. uporabniku. Če to pravilno razumemo in se zavedamo, da potrebujemo
zadovoljnega (navdušenega) odjemalca v celotni življenjski dobi proizvoda, nam to lahko
v veliki meri pomaga poiskati odgovor, kakšno kakovost, kje in kako mora ta ponudnik
razviti in zagotavljati ter tudi, kaj vse se mora dodati izdelku, da postane uspešen
proizvod. Tako pridemo do pravega pojmovanja kakovosti (na poti do odličnosti) in
povezanost tega s še enim vprašanjem, ki v sodobnem družbeno odgovornem trženjskem
nastopanju organizacij na trgu zahteva pravilen odgovor že na samem začetku, ko se
nekdo odloča, da bo nastopal na trgu.
S čim bo nastopal na trgu? Z izdelki v svojem skladišču, ki jih nihče ne kupi, ker jih ne
potrebuje, ker so nekonkurenčni, ker … je njih in proizvajalca povozil čas? Ne. Pravi
odgovor je: s celotnim trženjskim spletom sedmih P-jev (P – kot »Producer«, »Provider«)
in od njega: proizvod, cena, prodaja, trženjsko komuniciranje, procesi, ljudje, fizični
dokazi). Celotni splet in posamezne dele v njem mora ponudnik pravočasno in pravilno
razviti glede na svoje ugotovitve v raziskovanju prednosti in priložnosti in ki so bile
izkazane tudi v sedmih C-jih (C kot »Customer« in njegove želje, zahteve, pričakovanja
…). To je osrednji del pravega trženja. Če pri tem upoštevamo, da danes najboljši
(odlični) igralci na trgu vključujejo kot orodje vodenja kakovosti in odličnosti tudi pristop,
ki sicer predstavlja novo dobo trženja, to je upravljanje odnosov s posameznimi kupci
(CRM), bi lahko to celotno ponudbo (trženjski splet 7P), s čimer organizacija nastopa na
trgu (in kar mora najprej razviti po izvedenem raziskovanju), predstavili v sledeči sliki:

Trženjski splet 7P : predmet in vsebina vsakega pravilnega razvijanja nove ponudbe
znotraj trženjskega procesa ne sme biti samo proizvod in še manj samo izdelek,
organizacija mora razviti za uspešno nastopanje na trgu vseh 7 P-jev!
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1.3 Kaj je trženje (=marketing) ?
Kako lahko torej ponudnik prepozna in razvije svojo pravo pozicijo na trgu? Najprej mora
očitno razumeti kakovost v pravem pomenu besede. Zavedati se mora, kaj pomeni danes
to, kar vsi govorijo, pa velikokrat tega sploh ne razumejo, da kakovost temelji na
procesih, njihovem stalnem izboljševanju … Vse se začne v raziskovanju in razvijanju. Pa
ne samo proizvodov (še manj: samo izdelkov), zajet mora biti celotni splet 7C-jev, ki
predhodijo 7P-jem. Pomembno je, kdo to pri ponudniku dela? Najboljši primeri v
današnjem vsakdanu dokazujejo, da to ne smejo biti posamezniki ali ozki krogi (oddelki),
ki si prisvajajo trženje (marketing) kot svojo stroko in ki ne znajo sodelovati z drugimi
sodelavci v organizaciji? To strateško nalogo v organizaciji morajo prevzeti TIMI! V njih
mora biti vključeno vso znanje, ki je potrebno za določitev odgovora na vprašanje: kaj, s
čim, kako, kje, kdaj … bomo nastopili na trgu. Še pred vrhunskim znanjem pa je za člane
tima neobhoden pogoj, da znajo sodelovati. Brez tega ni timov in ne pravih rezultatov.
Odgovorimo jasno na vprašanje, kaj pa je sploh to trženje (s tujko: marketing). Seveda
to ni samo prodaja in oglaševanje ter druge oblike t.i. trženjskega komuniciranja. Tam,
kjer tako ozko sprejemajo trženje, so na poti do …. (pravimo, da delujejo po receptu za
propad). Pravo trženje (=marketing) je torej proces od raziskovanja, preko razvijanja,
prodaje podprte s trženjskim komuniciranjem in distribucijo ter do poprodaje. Dobra
poprodaja pa je že oblika najboljšega raziskovanja. Prav kupci, odjemalci, uporabniki
proizvodov, s katerimi ponudnik sodeluje v celotni življenjski dobi proizvoda, lahko
največ povedo, kaj je dobro in kaj je slabo. Tako obravnavano trženje je temeljni
poslovni proces, ki ga morajo voditi najsposobnejši in najodgovornejši (najbolje plačani)
posamezniki povezani v projektne time. Zagotovitev tega je poslanstvo in strateška
naloga najvišjega vodstva v vsaki organizaciji.

RAZVIJANJE:
RAZVIJANJE:
-proizvodov
-proizvodov
-cen
-cen
-prodajeininpoprodaje
poprodaje
-prodaje
-trženjskegakomuniciranja
komuniciranja
-trženjskega
-ljudi
-ljudi
-procesov
-procesov
-fizičnihdokazov
dokazov
-fizičnih

TRŽENJSKO
TRŽENJSKO
RAZISKOVANJE
RAZISKOVANJE
IN
NAČRTOVANJE
IN NAČRTOVANJE

7C
7C

7P
7P

TRŽENJSKI
PROCES
PRODAJA
PRODAJA
in
in
TRŽENJSKO
TRŽENJSKO
KOMUNICIRANJE
KOMUNICIRANJE

POPRODAJA
POPRODAJA

DISTRIBUCIJA
DISTRIBUCIJA

Trženjski proces: od raziskovanja in planiranja, preko razvijanja, do prodaje s trženjskim
komuniciranjem in distribuiranjem ter s poprodajo, ki pomeni tudi najboljšo obliko
raziskovanja
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2. Procesna organiziranost
In kako organizirati poslovni proces na osnovi takšnih (gornjih) izhodišč?
To je naloga najvišjega menedžmenta. Mora jim biti jasna. Poslovni proces je potrebno
najprej organizirati kot urejen sistem glavnih in podpornih procesov. Istočasno pa je
potrebno poskrbeti, da se bodo predvsem glavni procesi (realizacija proizvodov) stalno
razvijali – prilagajali spreminjajočim razmeram na trgu. To se dogaja v temeljnih
(TRŽENJSKIH) procesih in to je poslanstvo vodstvenih struktur. Z vso največjo
odgovornostjo morajo to organizirati in zagotoviti izvajanje.

Poslovni proces v organizaciji - Glavni in podporni procesi ter temeljni poslovni

proces

2.1 Enostaven prehod v procesno organiziranost iz (klasične) funkcijske
organiziranosti pri tem omogoča projektni pristop. Kakšen je ta prehod v resnici, je v
veliki meri odvisno od vodstvene strukture, koliko in kako je usposobljena za projektno
vodenje.
Velika napaka se je npr. v proizvodno usmerjenih organizacijah marsikje dogajala (se
dogaja), ko se funkcijsko organizacijsko strukturo (medsebojno ne sodelujoči, znotraj
sebe zaprti oddelki: prodaje, nabave, konstrukcije, tehnologije, vsega kriva proizvodnja,
spremljajoče funkcije - preveč namenjene same sebi …), ki je vsekakor že dokončno
preživeta, »preslika« v procesno organiziranost na način, da se funkcije »preimenujejo«
v procese. Potreben je postopen in predvsem vsebinski prehod npr. s projektno
organiziranostjo. Običajno to poteka skozi t.i. matrično organizacijsko strukturo, najprej
šibko in potem vse močnejšo prisotnostjo projektnega vodenja. V obliki in učinkovitosti
takšnega prehoda se izraža sposobnost menedžmenta v konkretni organizaciji.
Vse je odvisno od tega, ali so to le menedžerji, ki nastopajo iz pozicije moči
(nagrajevanje, kaznovanje, strokovnost, legitimnost, karizma …) in to predvsem
avtoritativno, patriarhalno in manj participativno in nedemokratično, ali pa so to vendarle
pravi vodje, ki jim je poznano in razumljivo timsko delo, organiziranost, situacijsko
vodenje, motiviranje, zadovoljevanje potreb, komuniciranje.
Glavni procesi (po ISO 9001: realizacija proizvoda) obsegajo: prepoznavanje potreb in
pridobivanje naročil na trgu - organizacija proizvodnje – logistika – realizacija naročila –
oskrba trga. Gre za zaključene celovite dele poslovnega procesa, katerih poslanstvo je
najbolje, bolje od konkurence, oskrbeti ciljni trg in vse posamezne kupce znotraj njega v
okviru dejavnosti, za katero je proces organiziran. Pri tem vse, kar je potrebno za
delovanje glavnih procesov, zagotavlja temeljni (trženjski) proces; pomoč v izvajanju pa
predstavljajo podporni procesi.
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2.2 Kdo naj vodi takšne (temeljne trženjske) procese?
Tako kot je postavitev učinkovite organiziranosti strateška naloga najvišjega
menedžmenta oz. najvišje vodstvene strukture, je vzpostavitev in izvajanje temeljnega
trženjskega procesa tisto področje delovanja tega vodstva, ki zahteva njegovo največjo
angažiranost in rezultati le-tega pomenijo dokaz sposobnosti in opravičilo najvišjega
plačila.
2.3 Kako izvajati temeljni (trženjski) proces? S projektnim timskim delom!
V timih so najsposobnejši predstavniki organizacije, vodijo jih najvišji predstavniki
vodstva. Najpomembnejša pri tem je struktura sestavov timov in njihova kompetentnost.
Brez enakovredne zastopanosti vseh delov organizacije in z najboljšimi predstavniki, tim
ne bo opravil svojega poslanstva, ki je v raziskovanju, načrtovanju in razvijanju temeljev
za poslovanje organizacije oz. za delovanje njegovih glavnih in podpornih procesov.
Tipični podporni procesi so sicer v proizvodno usmerjenih organizacijah: nabavni,
vzdrževalni, kadrovski, izobraževalni, ekonomski in finančni ter npr. varnostni.
Ali so informatika, zagotavljanje kakovosti, sistem ravnanja z okoljem, varnost in zdravje
pri delu …, odnos do ljudi, le podporni procesi, ali pa vendarle temeljni procesi? Ta
odgovor je odvisen od sposobnosti vodstva in s tem strateških odločitev menedžmenta v
vsakem primeru posebej! Moj namig je jasen. Gre za vsebino temeljnih procesov!
Nedopustno je na primer, da bi se zagotavljanje pogojev za varno in zdravo dela (tudi:
preprečevanje mobinga), kot sestavni del razvijanja odnosov (do okolja, do zaposlenih,
med ljudmi …) »postavljalo nekje spodaj« samo kot izvajalsko podporno funkcijo.
Ne sme se pozabiti, da je končni uspeh odvisen od zaposlenih. Občutek varnosti in stalne
prisotne odgovornosti za zdravje je danes močan motivacijski element. Pri najboljših je
to sestavni del poslovne strategije. Sistem vodenja varnosti in zdravja pri delu je eno od
preskušenih orodij od načrtovanja in razvijanja do izvajanja z nadzorom in ukrepanjem.
Podobno kot odnos do ljudi se mora obravnavati širši odnos do okolja!
Največja napaka menedžmenta oz. organizacije pri tem je, če vse to dela samo zaradi
zakonodajnih zahtev!
Podporni procesi v procesni organiziranosti ne pomenijo ničesar manj pomembnega.
Zaposleni v teh procesih nikakor ne smejo dobiti občutek svoje odmaknjenosti od
dogajanj v organizaciji. Predstavniki podpornih procesov nenazadnje morajo imeti
zagotovljen svoj položaj tudi v temeljnih procesih …
Če je izvajanje posameznih delov funkcioniranja neke organizacije opredeljen kot
podporni proces, je pri tem strateško pomembno, da vodja takega podpornega procesa
aktivno sodeluje v vseh aktivnostih v organizaciji, ko se načrtuje investicije, prenove,
spremembe v organiziranosti, razvijanju novih dejavnosti. Če ga ni zraven takrat, ko se
raziskuje načrtuje in razvija spremembe, bo ostalo tako, kot je, žal, danes še marsikje
vsakodnevna praksa: v delovanju organizacije se največ energije usmerja v odpravljanje
napak ali posledic napak, ki so bile storjene v razvijanju torej v temeljnih procesih.
Neupoštevanje izkušenj iz preteklosti, vodstvene ali ozke strokovne odločitve podrejene
največkrat samo ekonomskim pogojem ali pa npr. samo zahtevam informacijske
tehnologije, zapostavljanje zagotavljanja kakovosti in stabilnosti glavnih (ključnih)
procesov že v njihovem načrtovanju …, vse to predstavlja nesprejemljivost v pravilnem
procesnem pristopu.
Odločujoče pomembno je to, ali so kompetentni kadri dovolj močno (in aktivno!) prisotni
v temeljnih poslovnih procesih oz. v vseh posamičnih projektih znotraj njih. V njih se
odloča o prihodnosti. Če (temeljni poslovni proces in posamični projekti znotraj njega) ne
vsebujejo pravega raziskovanja (ki je najbolj učinkovito, če se začne z dobro poprodajo)
in se nadaljuje z vseobsegajočim razvijanjem celovitega trženjskega spleta 7P-jev
(proizvod, cena, prodaja, trženjsko komuniciranje, procesi, ljudje, fizični dokazi) in če vse
to ne temelji na povezavi s trgom, kakovostjo in odnosi (do ljudi in okolja), in če niso
zraven vsi tangirani, potem je tu potrebno iskati vzroke, da so nekatere organizacije tam,
kjer si to nihče ne želi.
Seveda pa ni dovolj samo biti zraven, vsi sodelujoči, ustrezno usposobljeni in motivirani,
z vsemi razvitimi kompetencami, morajo biti aktivni členi projektnih timov …
Posameznik lahko danes pridobi takšne kompetence po različnih poteh.
Veliko tega mu morajo dati oblike izobraževanja.
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2.4 Organiziranje trženja
Izhajamo iz strateškega planiranja.
Vsaka organizacija mora odgovoriti na osnovna vprašanja: kdo smo, kaj smo bili, kaj
hočemo biti (v očeh okolja!). Gre za poslanstvo in vizijo.
Organizacija mora imeti svoje lastno postavljene (merljive!) strateške cilje.
Z jasno strategijo mora organizacija odgovoriti na vprašanje kako bodo cilji doseženi…
Vse to in druge podatke o organizaciji mora biti prepoznavno predstavljeno v t.i. strateški
mapi ….

Vsaka organizacija lahko npr. v cilju večjega in aktivnejšega angažiranja izvajalcev in
sodelujočih v procesih delovanja pri njihovem razvijanju skozi neformalne oblike
sodelovanja izvaja SWOT analize. To naj bi predstavljalo kontinuirano analizo notranjega
okolja: prednosti in slabosti ter še bolj potrebno sistematično analizo zunanjega okolja:
priložnosti in nevarnosti. Tako posamezniki kot celotne zaključene strukture v organizaciji
lahko v tej metodi hitro najdejo močan motivacijski element za soočanje z realnostjo in
spopadanje s problemi ….
Trženje (s tujko: »marketing«) marsikje še vedno ni pravilno razumljeno. Ne obravnava
se kot povezovalni element med trgom - okoljem in organizacijo oz. kot niz vseh
aktivnosti, s katerimi je organizacija neposredno povezana s tem okoljem: trženjsko
raziskovanje in načrtovanje, razvijanje, testiranje in uvajanje novih proizvodov,
razvijanje in organiziranje izvajalskih poti, razvijanja trženjskega komuniciranja,
razvijanje izvajanja in oblik stalnega sodelovanja z odjemalci in drugimi zainteresiranimi
stranmi. Pravo trženje (=marketing) naj bi tudi v vsaki organizaciji potekalo kot trženjski
proces, kot je predstavljen že zgoraj.
Samo po sebi se v vseh organizacijah kot idealno orodje za nadgradnjo trženjskega
koncepta nastopanja organizacije na trgu oz. v okolju ponuja koncept posameznega
odjemalca (CRM) ….
Najboljši danes prepoznavajo, da morajo v svojo poslovno strategijo vključevati tudi
prepoznavne elemente družbeno odgovornega trženjskega koncepta nastopanja na trgu
oz. v okolju.
2.5 Trženjske raziskave
Kot prvo stopnjo v trženjskem procesu je potrebno organizirati raziskovanje:
vzpostaviti je potrebno trženjski informacijski sistem (TIS): sistematično zbiranje in
analiziranje ter obdelava notranjih podatkov, podatkov iz trženjskega okolja in podatkov
iz raziskav tega okolja; podatki iz TIS-a so osnova za vsako nadaljnje odločanje.
Znotraj organizacij posamezniki in organizacije razpolagajo z množico kvalitetnih
informacij o odjemalcih, podjetjih, trgu, o konkurenci, o razvojnih usmeritvah v področjih
delovanja organizacije …. Informacije velikokrat niso urejene in obdelane za uporabo pri
sprejemanju strateških odločitev in za podporo ter pojasnjevanje teh odločitev pri
načrtovanju in izvajanju delovanja organizacije. Tudi notranje (računovodske, prodajne,
poprodajne, iz področja delovanja organizacije, sodelovanja z zunanjim okoljem, o virih
…) informacije se običajno uporabljajo samo tam, kjer se zbirajo in pripravljajo za ozke
namene, … sistematičnih raziskav delovanja organizacije, trga in okolja se ne izvaja,…
zato je potrebno tam, kjer se to pojavlja, najprej vzpostaviti pogoje za razvoj in
vzpostavitev pravega raziskovanja s pomočjo trženjskega informacijskega sistema (TIS….
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2.6 Planiranje
Organizacije bi morale planiranje razvijanja in delovanja organizacije izvajale na način,
ki bi ga širše strukture sodelujočih poznale, razumele …., tudi sprejemale. Zato:
→ Organizacija naj bi svoje načrte izvajala iz rezultatov trženjskega raziskovanja in
načrtovanja; v te načrte naj bi se vneslo elemente dobrega načrta: povzetek,
trenutno (trženjsko) stanje, analiza priložnosti in problemov, cilji, strategija, program
delovanja, predvideni rezultati delovanja, plan nadzora.
→ Za izdelavo načrta in njegovo realizacijo naj bi se oblikoval (trženjski) tim, ki je
sestavljen tako, da so ustrezno pokrita vsa področja, ki jih bo vključeval trženjski
proces in s tem tudi razvijanja in izvajanja v konkretnem primeru (raziskave,
razvijanje, prodaja in poprodaja, izvajanje ključnih procesov, trženjsko
komuniciranje, tudi finance,…).
→ Pred pristopom k izdelavi (trženjskega) načrta naj bi vodstvo organizacije jasno
opredelilo strateške in izvedbene cilje, ki jih hoče doseči s konkretnim (trženjskim)
projektom.
→ (Trženjski) tim je zadolžen za (najprej) pripravo in (potem tudi) realizacijo
(trženjskega) načrta v okviru konkretnega (trženjskega) projekta!
Na področju razvijanja novih proizvodov organizacije velikokrat sicer razpolagajo z
velikim strokovnim znanjem in izkušnjami, nosilci razvojnih aktivnosti morajo imeti tudi
dodatna trženjska znanja oz. usposobljenost za sodelovanje z vsemi strukturami, ki
nastopajo na trgu oz. okolju, v katerem organizacija nastopa. In:
→ Razvijanje novih proizvodov naj se organizira kot del stopenjskega procesa razvijanje, testiranje in uvajanje novih proizvodov z vsemi stopnjami: iskanje in
nabor idej, ocenjevanje idej, oblikovanje in ocenjevanje ter testiranje konceptov,
(trženjska) strategija, analiza rezultatov, razvoj produkta in procesa, testiranje na
trgu - evalvacija, uvedba na trg.
Ta proces razvijanja proizvoda mora biti sestavni del širšega (trženjskega) procesa, v
katerem se vzporedno razvija celoten trženjski splet (proizvod, cena, prodaja, trženjsko
komuniciranje, procesi in odnosi, ljudje, fizični dokazi) v izvajanju programa iz
(trženjskega) načrta:

Razvijanje je osrednji del trženjskega procesa od raziskovanja do uvedbe na trg, ki ga
planira in izvaja trženjski tim po načelih, kot jih poznamo pri vodenju kakovosti
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3. Razvijanje
Kaj je nov proizvod?
Gre lahko za izvirno novost, največkrat pa vendarle samo za: izboljšavo, spremembo,
novo znamko, sprememba cen, novo pozicioniranje, novo okolje …, skratka vse, kar je
nastalo kot rezultat razvijanja nove ponudbe znotraj trženjskega procesa. Novost je šele,
ko to sprejme – potrdi trg.
Imamo 6 kategorij novih proizvodov - glede na to koliko so novi z vidika podjetja in trga:
•
Novi proizvodi v svetovnem merilu: Novosti, ki ustvarijo popolnoma nov trg.
•
Nova skupina proizvodov: Skupina novih proizvodov, s pomočjo katerih se podjetje
prvič pojavi na že obstoječem trgu.
•
Proizvodi kot dodatki k že obstoječim skupinam proizvodov: Novosti - spremembe, ki
dopolnjujejo že uveljavljeno skupino proizvodov istega podjetja (velikost embalaže,
okusi itd.).
•
Izboljšave že obstoječih proizvodov: Novi – spremenjeni proizvodi z boljšim
delovanjem ali pa večjo vrednostjo v očeh kupca, ki nadomestijo že obstoječe
proizvode.
•
Ponovno pozicioniranje: Obstoječe proizvode usmerimo k novim trgom ali tržnim
segmentom.
•
Zniževanje stroškov: Novi proizvodi s podobnim (ali enakim) delovanjem, vendar z
nižjimi stroški in sprejemljivo ceno za kupce.
⇒V praksi srečujemo splet novih proizvodov – le 10% je resnično novih, največ razvojnih
dejavnosti je namenjeno izboljševanju in preoblikovanju že obstoječih propizvodov!
Potrebno je razlikovati med proizvodom in izdelkom; najenostavnejša povezava med
njima je: proizvod=izdelek+storitev. Samo izdelek kot rezultat neke proizvodnje še ni
tisto, kar dokončno sprejme kupec in ga zadovolji.
Razvijanje novih proizvodov naj se organizira kot del stopenjskega procesa - razvijanje,
testiranje in uvajanje novih proizvodov z vsemi stopnjami: iskanje in nabor idej,
ocenjevanje idej, oblikovanje in ocenjevanje ter testiranje konceptov, trženjska
strategija, poslovna analiza, razvoj izdelka, testiranje na trgu, uvedba na trg.
Nujno je potrebno razlikovati med razvijanjem proizvoda in razvojem izdelka: razvijanje
proizvoda je mnogo širši proces, razvoj izdelka je le njegov ožji del, ko se takrat, kadar
imamo za končni proizvod tudi svoj lasten izdelek, le tega operativno razvije, da ga lahko
realiziramo v lastni proizvodnji.
Popolnoma enako in vzporedno z razvijanjem proizvodov mora biti organizirano
razvijanje celotnega trženjskega spleta (7P), ki ga organizacija pripravlja za svoj nastop
na trgu.
Ta proces mora biti sestavni del širšega trženjskega procesa, torej kot logična posledica v
izvajanju programa iz trženjskega načrta.

Razvijanje kot osrednji del trženjskega procesa
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Proces razvijanja je osrednji del trženjskega procesa, gre za celoten procesu razvijanja,
testiranja in uvajanja novega proizvoda na trg. Enako kot nov proizvod oz. vzporedno s
tem se strani istega tima v trženjskem procesu izvaja tudi razvijanje ostalih elementov
trženjskega spleta 7P. V vseh gre za stopenjski proces z vmesnimi medsebojno
povezanimi kontrolnimi točkami. Preden podjetje pristopi k izvajanju razvijanja je
potrebno izpeljati množico vnaprej planiranih in koordiniranih aktivnosti v procesu
trženja.

Proces razvijanja po stopnjah – izhajamo iz trženjskega načrta!

3.1 in 3.2 Razvijanje se začne z iskanjem in ocenjevanjem idej …
Potrebno je uskladiti, vzpodbuditi in iskati ideje v zunanjem okolju in med zaposlenimi v
podjetju.
Projektni – trženjski tim mora vse ideje zbrati, tudi iz trženjskega raziskovanja in izvesti
tudi nabor lastnih idej in se v prvi stopnji raziskovanja odločiti, ali je določena ideja
vredna obravnave.
Namen stopnje zbiranja idej je najti čim večje število idej, namen vseh drugih stopenj v
nadaljevanju pa je zmanjšanje števila idej na nekaj najbolj praktičnih in privlačnih.
V drugi stopnji razvijanja proizvoda (v ocenjevanju odej) mora tim najprej opredeliti po
katerih dejavnikih v podjetju bo izvajal ocenjevanje in s tem izbiro in izločanje idej. Za
vsak dejavnik mora biti vnaprej določen relativni pomen, da se bo lahko v ocenjevanju
idej pravilno odločilo, ali se ideja o novem (proizvodu) ujema s cilji, strategijami in viri
podjetja.
Ocenjevanje idej je prva od »očiščevalnih« stopenj v razvijanju.
Pri ocenjevanju idej se mora podjetje izogibati dveh vrst napak. Napaka zaradi ovržbe
ideje nastane, kadar podjetje opusti sicer dobro idejo.
- Če podjetje naredi preveč napak in OPUSTI preveč idej, to pomeni, da so njegovi
standardi preveč konzervativni.
- Napaka zaradi PRIPUSTITVE ideje nastane, če podjetje pripusti slabo idejo v stopnjo
razvoja in dokončne uvedbe.
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Namen ocenjevanja je ovreči slabe ideje, kakor hitro je le mogoče, ker pač velja osnovno
načelo, da stroški razvijanja naraščajo z vsako naslednjo stopnjo razvijanja. Ko proizvod
dosežen kasnejše stopnje, vodstvo podjetja meni, da je vložilo v razvijanje že preveč
sredstev in bi bilo potrebno uvesti novi proizvod na trg že zato, da bi projekt vrnil nekaj
vloženega denarja. Vendar to pomeni metanje denarja v zrak, ker rešitev problema ni v
tem, da dovolimo slabim idejam, da napredujejo.
OCENJEVANJE TRŽNIH PRILOŽNOSTI GLEDE NA CILJE IN SREDSTVA PODJETJA
Pripomoček za ocenjevanje idej o proizvodu v procesu razvijanja, testiranja in uvajanja novih proizvodov
NE

Ali se tržna priložnost ujema s cilji
podjetja?

Cilji glede dobička
DA
NE

Cilji glede obsega
prodaje
DA
NE

Cilji glede rasti prodaje
DA
NE

Cilj glede ugleda
pri uporabniku

DA

Ali je tržna priložnost trga v skladu z
viri podjetja?

DA

NE

Ali ima podjetje na voljo potrebni
kapital

Ali ga je možno pridobiti po
zmerni ceni?

DA

Ali ima podjetje na voljo potrebno proizvodno
in trženjsko znanje?

NE
NE

Ali ga je možno pridobiti po
zmerni ceni?

DA
DA

Ali ima podjetje na voljo potrebne
distribucijske zmogljivosti?

NE

Ali ga je možno pridobiti po
zmerni ceni?

DA
NE

Pojdi v naslednjo stopnjo

Opusti
tržno priložnost

3.3 Razvijanje se nadaljuje z naslednjo stopnjo: oblikovanje in testiranje koncepta
Izbrane ideje iz prvih dveh stopenj se v naslednji stopnji razvijanja preoblikuje v
koncept.
Trženjski tim ima nalogo, da najde najboljše koncepte novega (proizvoda), ki bi ga
porabniki sprejeli.
Zanimive ideje je potrebno pretvoriti v koncepte izdelkov, ki jih je možno testirati.
Razlikujemo med idejo o proizvodu, konceptom proizvoda in njegovo podobo. Ideja o
proizvodu je možen proizvod, ki ga podjetje lahko ponudi trgu, koncept proizvoda je
predelana različica ideje, izražena z izrazoslovjem porabnika, podoba proizvoda pa je
določena predstava o dejanskem ali možnem proizvodu, kot bi si jo ustvaril porabnik.
Čeprav je nekdaj pomenil osrednji del razvijanja proizvoda neposredni razvoj izdelka in
se je tu odločilno vplivalo o usodi oz. uspehu novega proizvoda, pa danes ni več tako.
Težišče odločanja o vsem, s čim bomo na koncu prišli na trg in tam uspeli, se je
premaknilo v stopnjo: oblikovanje in testiranje koncepta.
Ta stopnja danes tako pomeni osrednji del razvijanja. Sodobna informacijska tehnologija
omogoča, da se v tej fazi razvijejo koncepti že do zelo prepoznavne stopnje, ki omogoča
tudi analiziranje, preskušanje. Temu pravimo tudi virtualno (navidezno) inženirstvo
(razvijanje).
Gre za razvijanje (proizvodov) z uporabo sodobne informacijsko - komunikacijske
tehnologije.
Poleg sodobnih orodji za računalniško konstruiranje in modeliranje, pa tudi analiziranje in
preskušanje, sodobna IK tehnologija omogoča, da se je težišče procesa razvijanja
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(novega proizvoda) iz nekdanjega osrednjega dela: aplikativnega razvoja premaknil v
mnogo zgodnejšo fazo razvijanja: oblikovanje in testiranje konceptov ...
Povsod okrog sebe imamo že dostopno, tudi cenovno sprejemljivo, veliko opreme za
pomoč razvojnim inženirjem. Samo kot primere imamo množico ponudb o 3D-tiskanju in
njegovi uporabi tako v razvijanju proizvodov, kot tudi že v proizvodnji. Ob tem pa je še
mnogo drugih tehnik in tehnologij, ki omogočajo, da se danes v zelo kratkem času in ob
relativno nizkih stroških podrobno analizira in testira posamezne koncepte novega
proizvoda; lahko se ga izdela in testira.
Virtualno inženirstvo pomeni veliko revolucijo v razvijanju novih proizvodov, saj je
omogočeno, da že v zelo zgodnji stopnji razvijanja, ko obdelujemo še več idej –
konceptov, vsako od njih z majhnimi stroški in v kratkem času podrobno proučimo in
tako preprečimo, da bi dobre ideje zavrgli še preden ne ugotovimo, da res niso primerne
za nadaljnje razvijanje.

3.4 Razvijanje – kontrola trženjske strategije
Vodja tima in s tem tudi vodja projekta razvijanja novega proizvoda (znotraj celotnega
spleta !) mora na tej stopnji preveriti načrt trženjske strategije, s pomočjo katere se bo
proizvod uvedel na trg. Načrt trženjske strategije je sestavljen iz treh delov:
- velikost, sestava in obnašanje ciljnega trga, načrtovano pozicioniranje, prodajo, tržni
delež in načrtovani dobiček za prvih nekaj let,
- načrtovana cena, strategiji distribucije, enoletni proračun za trženjsko komuniciranje,
- prodajo in dobiček na dolgi rok ter strategija trženjskega spleta v prihodnje.
Šele, ko vidimo, da sta dotedanja stopnja razvijanja in trženjska strategija usklajeni,
nadaljujemo z naslednjo stopnjo razvijanja.

3.5 Poslovna analiza
Ko projektni tim razvije koncepte proizvoda in uskladi s strategijo trženja, lahko prične z
vrednotenjem privlačnosti posameznih konceptov za podjetje. Potrebno je analizirati
rezultate iz vzporednih razvijanj ostalih elementov trženjskega spleta na področjih:
prodaje in distribucije, trženjskega komuniciranja, procesov, ljudi in fizičnih dokazov. Vsa
ta področja se razvijajo istočasno z novim proizvodom in nosilci teh področij kot člani
trženjskega tima prispevajo podatke o planiranih prihodkih in stroških, ki jih mora vodja
projekta zbrati in skrbno analizirati ter ugotoviti, ali je vse še znotraj trženjskega načrta
in ali omogočajo doseganje ciljev.
Trženjski tim lahko pri tem uporabi različne analize, s katerimi ocenjujejo uspešnost
posameznih (več različnih) konceptov tako novega proizvoda, kot tudi konceptov ostalih
elementov trženjskega spleta. Takšne analize lahko postanejo zelo kompleksne,
omogočajo pa, da tim nadaljuje z razvijanjem tistih konceptov, ki se najbolje približujejo
ciljem.
Pri enostavnejših primerih razvijanja pomeni poslovna analiza v praski t.i. (pred)
kalkulacijo ali pa npr. analizo praga rentabilnosti… Namen je jasen: dovolj zgodaj je
potrebno ugotoviti, kateri koncepti so najboljši v pogledu doseganja ciljev (obsega
prodaje, obvladovanja stroškov in doseganje dobička).
Postavlja pa se vprašanje, ali je takšna analiza dovolj natančna, če pa tako proizvod kot
tudi ostali elementi trženjskega spleta še niso dokončno razviti. Projektni tim in njegov
vodja je tu pred večno dilemo, kdaj izvesti (dobro) poslovno analizo:
!Bolj kot smo daleč v razvojnem procesu, več imamo podatkov in točnejša bo analiza!
!Bolj ko odlašamo s poslovno analizo, dlje smo v razvojnem procesu in večji so stroški,
če bo analiza pokazala na neustreznost!
Odgovor na gornjo dilemo je v pravilni vlogi in razumevanju projektnega tima in
njegovega vodje o stroških in cilju projekta. Poslovna analiza v razvijanju mora biti stalni
del trženjskega procesa; vsaka aktivnost in sprememba v procesu razvijanja mora biti
obravnavana tudi iz vidika bodočih prihodkov ter trenutnih in bodočih stroškov.
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Vsi člani projektnega tima se morajo zavedati, da še tako dobra (strokovna) rešitev v
razvijanju ni sprejemljiva, če ne prinaša dobička oz. ne omogoča doseganja cilja
projekta.

3.6 Razvoj – operativno (dokončno) razvijanje
Kot je že navedeno in kot je razvidno iz gornje sheme je t.i. »razvoj izdelka« samo ožji
sklop aktivnosti znotraj razvijanja proizvoda in razvijanja spleta.
Razvojni proces (razvoj izdelka) je torej le osrednji del v procesu razvijanja, testiranja in
uvajanja novih proizvodov na trg, le- ta pa le del celotnega trženjskega procesa.
Preden podjetje oz. za njega projektni trženjski tim pristopi k izvajanju razvojnega
procesa, je potrebno izpeljati množico vnaprej planiranih in koordiniranih aktivnosti v
procesu trženja. Ponovimo - povzemimo še enkrat. Izvesti, opredeliti je npr. potrebno:
1. analizo tržnih priložnosti, podrobno spoznati: razmere na trgu, stanje podjetja in
konkurence in strukturo, navade, moč, tendence kupcev;
2. segmentacijo in izbiro ciljnega trga;
3. pozicioniranje: kakšna naj bi bila posredovana vrednost / cena proizvoda;
4. strategijo: kako naj se izvede izbrano pozicioniranje (tržna vrzel, vodilno podjetje,
sledilec,…);
5. trženjski program: kakšni so lahko izdatki, kako naj bo definiran trženjski splet,
plan aktivnosti ….
Vse kar je raziskano, analizirano, izbrano, odločeno …, naj bi se zapisalo v 8 točkah v
trženjskem načrtu
⇒
tako tudi:
– podrobna analiza poslovanja podjetja ali obravnavanega dela podjetja v
preteklosti,
– rezultati izvedenih SWOT (PSPN) analiz,
– opredelitev ciljev: količina prodaje, prihodek, tržni delež, dobiček,
– sprejeta trženjska strategija in predstavljena po posameznih trženjskih
kategorijah – elementih,
– plan aktivnosti za realizacijo programa – načrta,
– plan bilance uspeha podjetja oz dela podjetja z novimi proizvodi in drugimi
elementi trženjskega spleta (po realizaciji trženjskega načrta): prihodki, stroški,
dobiček,
– načrt nadzora s kriznim načrtom;
⇒
pri tem pa znotraj programa trženjskega načrta tudi: - načrt razvojnih aktivnosti
ter načrte razvijanja ostalih elementov trženjskega spleta: cenovne politike,
trženjskega komuniciranja, distribucije in vseh procesov, ljudi, fizičnih dokazov, kar
vse bo šele pripomoglo h končni realizaciji trženjskega načrta.
Kaj obsega proces razvijanja, testiranja in uvajanja novega proizvoda pred pričetkom
neposrednega razvojnega procesa (razvoja novega izdelka):
– maksimalno široko moramo izvesti nabor idej za novi proizvod,
– preudarno, z vnaprej postavljenimi kriteriji, ocenjujemo ideje, izločimo tiste, ki se ne
skladajo s cilji, spustimo naprej le tiste, kjer je možnost, da se dosežejo cilji,
– za izbrane ideje razvijemo koncepte – z uporabo najsodobnejše tehnologije je ta
stopnja v razvijanju vse bolj pomembna in široka, za izbrane koncepte naprej
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–

–

izdelamo podrobnejše predstavitve in preračune ter preskušanja, tehnološke študije,
izvedbene študije, analize stroškov in prodajnih cen,
analizira se izbrana trženjska (razvojna) strategija:
- velikost, sestava in obnašanje ciljnega trga, načrtovano pozicioniranje, prodaja,
tržni delež, načrtovani dobiček za prvih nekaj let,
- načrtovana cena, strategija distribucije, enoletni proračun za trženje, prodaja in
poslovni izid za prvo leto,
- prodaja in dobiček na dolgi rok, strategija trženjskega spleta
izvajamo poslovno analizo (preračunavamo, ali bo razvijani proizvod in celotni
trženjski splet prinašal pričakovani poslovni izid), natančnost te analize je odvisna od
tega, kako daleč smo že v fazi razvijanja in samega razvoja – kakšno razvojno
stopnjo smo že dosegli kot npr. kako imamo že:
o definiran izdelek (koncept) in (vsaj okvirno) obdelane vse stroške materiala in
izdelave,
o definirano ceno – prodajne cene, popusti, rabati …,
o definiran program trženjskega komuniciranja – tudi proračun za trženjsko
komuniciranje (oglaševanje, pospeševanje prodaje, prodajno osebje …),
o definiran načrt razvoja, poznavanje vseh stroškov raziskav in razvijanja,
o zbrane podatke o podobnih izdelkih – stroških v preteklosti in od konkurence,
o zbrane podatke o stroških poslovanja podjetja,
o izdelan in v realizaciji plan investiranja v proizvodnjo – poznane tudi te stroške,
o izdelan in v realizaciji plan izobraževanja zaposlenih, prodajnega osebja,… - tudi
stroške,
oz. npr.: kako daleč so naši razvojni inženirji že s svojim delom na področjih:
 izdelave konstrukcijske risb, kosovnic, delavniških risb,
 popisov materialov, delov in sklopov, njihove definicije,
 pridobivanja ponudb naših dobaviteljev za materiale, dele in sklope,
 izdelave tehnološke in kontrolne postopke za vsa tista dela, kar bomo delali na
proizvodu v naši proizvodnji,
 pridobivanja ponudb za razne storitve naših kooperantov.

Če torej določen koncept novega proizvoda uspešno prestane poslovno analizo, ga v
razvojnem procesu dokončno razvijemo v fizični izdelek. Kje je meja med konceptom
izdelka, poslovno analizo in razvojnim procesom, je v praksi marsikdaj težko
prepoznavno. Bolj ko podjetje daleč spušča razvijanje konceptov v fizične izdelke, več je
na razpolago podatkov za kvalitetno poslovno analizo, večji so stroški in manjša je
verjetnost, da ne bomo prehitro izpustili iz razvoja koncepte, ki bi sicer lahko prinašali
najboljše rezultate. Dokler novi proizvod obstaja le kot besedni zapis oz. danes že
največkrat elektronski zapis, risba, grobe tehnične - tehnološke analize, lahko tudi kot
grobi prototip, so stroški razvijanja relativno majhni in konceptov je zato lahko več. Je pa
potrebno pripomniti, da sodobne tehnologije (npr. različne računalniške simulacije,
stereolitografija,…) omogočajo, da se stopnja oblikovanja in testiranja konceptov lahko
izvaja zelo široko, kvalitetno in razmeroma hitro ter poceni. Dokončna razvojna stopnja
zahteva velik preskok v naložbe, ki daleč presegajo tiste na dotedanjih stopnjah procesa
razvijanja. Na tej stopnji se šele dokončno pokaže, če bo možno idejo v celoti pretvoriti v
izdelek v tehničnem in nato še v proizvod v komercialnem smislu. Če je to nemogoče,
pomeni, da so bili vsi predhodni izdatki podjetja v ta namen brezpredmetni in so le
podatki edina pridobitev, do katere je morda tim in s tem podjetje prišlo med samim
procesom razvijanja.
V razvojnem procesu (v ožjem pomenu te besede) se torej razvije ena ali več fizičnih
različic koncepta izdelka, ki bo pomenil na koncu lahko nov proizvod. Prototipi naj bi
potrdili, da bodo tudi kupci zaznali ključne značilnosti izdelka razvitega iz izbranega
koncepta, da bo pri normalni uporabi in v normalnih pogojih izdelek deloval brezhibno ter
da bo mogoče izpeljati proizvodnjo v okviru predvidenih sredstev.
Ko so prototipi potrjeni in je omogočeno nadaljevanje razvoja za serijsko proizvodnjo,
mora novi proizvod prestati še zelo zahtevno testiranje funkcionalnosti in testiranje pri
porabnikih. Zato uporabimo npr. vzorce iz začetne proizvodnje.
Šele po tem se prične redni proizvodni proces oz. uvajanje na trg!
Za sam razvojni proces in njegovo nadaljevanje do dokončne uvedbe na trg je potrebno
izdelati PLAN RAZVOJNIH AKTIVNOSTI!
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V shematičnem prikazu razvojnega procesa, podaljšanega v stopnjo testiranja na trgu in
v zadnjo fazo razvijanja t.j. uvajanje na trg, so na spodnji sliki kot primer prikazane
razvojne aktivnosti, ki sledijo poslovni analizi.

RAZVOJNI PROCES IZDELKA ZA NOVI PROIZVOD

Novi proizvod je lahko: izvirna novost, izboljšave, spremembe, nove znamke,
sprememba cen, novo pozicioniranje, novo okolje …, vse, kar je nastalo kot rezultat
razvijanja znotraj trženjskega procesa. Novost je šele, ko to sprejme – potrdi trg.
Izdelek je pri tem samo rezultat proizvodnje!
V gornjem prikazu je predvsem poudarek na delu tehničnih profilov sodelavcev v
projektnem timu. Ti so v razvojnem procesu pred odgovorno nalogo, da morajo
dokončno fizično razviti izdelek za novi proizvod - torej ga do potankosti definirati. V
celoti in podrobno morajo določiti izdelek in odgovoriti tudi na vprašanje, kako izdelek
narediti. Odgovori na to so v: tehnični, tehnološki in kontrolni dokumentaciji. Pripraviti
morajo vse potrebno za uvajanje izdelka kot novega proizvoda na trg, pred tem pa
izvesti preskus proizvodnje in predvideti in sodelovati še pri testiranju na trgu.
Skozi ta proces oz. skozi (tudi v shemi prikazane) razvojne aktivnosti nastajajo predvsem
različne oblike dokumentacije, izdelek pa fizično – razvojno potuje od koncepta preko
prototipa in od začetnih vzorcev do testnih vzorcev in na koncu do izdelkov iz redne
proizvodnje. Vzporedno nastaja poleg tehnične, tehnološke in komercialne dokumentacije
tudi t.i. kontrolna dokumentacija in se izvajajo aktivnosti za zagotavljanje kakovosti, kot
sestavni del tega procesa razvijanja. Pri tem se uporabljajo orodja za zagotavljanje
kakovosti, tako izdelka, kot proizvodnega in širšega poslovnega procesa in s tem
zagotavljanje kakovosti proizvoda.
Vse te aktivnosti v procesu razvijanja je potrebno zapisati v seznamu kot zaporedje
aktivnosti in rezultatov teh aktivnosti. Opredeliti je potrebno t.i. kontrolne točke t.j.
mesta, kjer na osnovi pregleda prepuščamo aktivnosti v naslednjo točko. Takemu
spremnemu dokumentu pravimo tudi plan aktivnosti ali plan napredovanja aktivnosti ali
pa kar: »ček lista«, saj so poleg aktivnosti navedeni tudi roki, odgovorne osebe za
izvajanje in nadzor.
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Gre za shemo, kako pripraviti še bolj podroben izvedbeni plan z orodji za izdelavo
gantogramov, mrežnih planov, tudi s poznanim orodjem MS-Project ….

ŠT.

1
2
3
4
6
5
7

AKTIVNOST

ROK

Odg.
oseba

Dat.
realizacije

Podpis
izvajalca

Podpis
nadzora

Cilji, roki razvojne naloge
Definicija razvojne naloge
Plan razvojnih aktivnosti
Plan TQM
Tehnična definicija
Tehnična dokumentacija
OCENJEV. SPOSOB.
DOBAVITELJEV
Prototip
PREVERJ. RAZVOJA

8
9

Tehnično prevzemni pogoji
Tehnološka dokumentacija
OCENJEV. SPOSOB.
PROCESA

10
11
12

Kosovnice-materialni listi

13
14
15
16
17

Začetni vzorci

Kontrolna dokumentacija
Komercialne pogodbe z
dobavitelji
PREDAUDIT PROCESA
Tipski preskus
Tehnična mapa
Spremna dokumentacija
Komercialna dokumentacija
PREVERJ. RAZVOJA
AUDIT PROCESA
SISTEMATIČNO
SPREMLJANJE PROCESA

18
19
20

Testni proizvodi
Ocenjevalni list
Analiza trga
PREVERJANJE RAZVOJA

21

Serijska proizvodnja

V nadaljevanju pojasnjujemo posamezne aktivnosti in dokumente, ki pri tem nastanejo.
- simbol za kontrolno točko; če v tej točki rezultati razvoja ne omogočajo
doseganja ciljev, se z naslednjimi aktivnostmi ne nadaljuje vse dokler niso ugotovljeni
ustrezni pokazatelji, da so cilji lahko doseženi
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1. Cilj razvojne naloge
V trženjskem načrtu, iz katerega izhaja razvijanje in uvajanje novega proizvoda in s tem
tudi te obravnavane razvojne aktivnosti, so podrobno opredeljeni razlogi, podlage, cilji in
vse ostalo vezano za odločitev o razvijanju novega proizvoda. Prav je, da se za tiste, ki
neposredno sedaj izvajajo ta del procesa t.j. razvoj novega izdelka, vse to na kratko
povzamemo in nedvoumno predstavimo kot njihovo nalogo z jasnimi cilji.
2. Definicija razvojne naloge
- je lahko kar sestavni del oziroma nadaljevanje prvega dela, torej ciljev razvojne
naloge; če je naloga obsežnejša, je to še posebej potrebno skrbno pripraviti, da je vsem
sodelujočim naloga popolnoma jasna.
3. Plan razvojnih aktivnosti
- je dokument, ki je že predstavljen kot spremni list (kontrolni list, terminski plan,
gantogram, mrežni plan …), s katerim vnaprej podrobno opredelimo in nazorno
prikažemo, kaj vse se bo delalo, kdo in kdaj, kdaj in kdo bo pregledoval in potrjeval ter
dovoljeval nadaljevanje.
4. Plan zagotavljanja kakovosti
- je lahko sestavni del plana razvojnih aktivnosti, ali njegova enakovredna priloga ali pa
poseben dokument. V vsakem primeru, podobno kot pod tč. 3, je to spremni list s
planiranimi aktivnostmi in predvidenim nadzorom ter zapisovanje izvajanja vsega, kar je
v razvojnem procesu potrebno izvajati v cilju zagotovitve celovite kakovosti: materialov,
proizvoda, procesa. Pri tem se predvsem planira uporabo posameznih orodij za
zagotavljanje kakovosti, kot so različne analize (npr. FMEA), predpresoje in presoje ter
statistične metode, izvajamo pa jih pri dobaviteljih materialov, polizdelkov, storitev, v
lastnem procesu, na izdelkih, delovnih sredstvih in vse v cilju, da ničesar ne prepustimo
naključju oz. ne dovolimo virov za pojavljanje motenj v procesu in s tem slabe kakovosti
(neskladnosti s pričakovanim, predpisanim, dogovorjenim,…), ko bo potekala serijska
proizvodnja.
5. Tehnična dokumentacija
To so: tehnični opisi, ocene, izračuni, analize, preskusi, skice in risbe, ki v skladu s
tehničnimi predpisi in standardi ter dobro inženirsko prakso – pravili stroke, nedvoumno
definirajo proizvod in vse njegove sestavne dele in materiale, dokazujejo tudi pravilnost
načrtovanja, snovanja, oblikovanja in konstruiranja ter končnega definiranja. Sestavni
del tehnične dokumentacije so trudi definicije, vezane za embaliranje, manipulacijo,
transport in vzdrževanje proizvoda.
Glede na-to se je potrebno zavedati, da je lahko to največje bogastvo podjetja, da so to
lahko patenti, licence, v vsakem primeru pa industrijska lastnina. To so velike vrednosti,
pravimo, da je to tudi intelektualni kapital.
Najbolj pogosta oblika nadzora procesa je v tej kontrolni točki izvajanja t.i.
FMEA procesa in sicer analiza možnih napak in njihovo odpravljanje in sicer v konstrukciji
oz. na izdelku. Gre za zelo poznano metodo, ki se npr. množično uporablja v avtomobilski
industriji. Analizo izvaja tim z najbolj izkušenimi razvojnimi inženirji in predstavniki
kakovosti, prodaje …. Metoda je podrobno razdelana in omogoča timu, da že v zgodnji
fazi razvoja ugotovi možne napake, oceni njihovo velikost, verjetnost in pomen ter določi
tveganje (t.i. RPN). Po vnaprej določeni metodologiji in mejah sprejemljivosti, se tim
odloči, ali se razvoj lahko nadaljuje brez korekcij.
6. Tehnična definicija
=običajno dokument (interno) standardizirane oblike s poudarkom na opisu proizvoda in
njegovih končnih lastnosti,
je predstavitev proizvoda v tehničnem pogledu in je zato pozneje osnova za izdelavo
različnih oblik komercialne dokumentacije,
je lahko sestavni del tehničnega kataloga proizvodov podjetja,
v veliko primerih je to v praksi tudi osnovni dokument za definiranje in ugotavljanje
kakovosti med kupcem in dobaviteljem, pravimo mu v takem primeru tudi tehnično
prevzemni pogoji (TPP); kakovost v takem primeru je lahko nič drugega, kot skladnost
proizvoda s temi pogoji.

16

7. Prototip
= izdelek – proizvod, ki nastane v procesu razvijanja novega proizvoda,
ima že vse zahteve iz tehnične definicije,
izdelan je z upoštevanjem tehnične dokumentacije,
ni pa še izdelan v rednem proizvodnem procesu po predvideni tehnološki dokumentaciji,
torej je izdelan npr. na bolj ali manj improviziran način, ponavadi stran od redne
proizvodnje in tudi stran od oči nezaželjenih opazovalcev, uporabljeni pa so že vsi
predpisani materiali in z obdelavo so dosežene predpisane tehnološke zahteve (npr.
hrapavost površine, tolerance, mehanske lastnosti,…).
Danes prototipe izdelujemo tudi s pomočjo sodobnih tehnologij, npr. 3D printanjem …
S pomočjo prototipa:
–
preverimo pravilnost tehnične dokumentacije,
–
predvsem pa preverimo skladnost s tehnično definicijo in
–
preskusimo tehnične karakteristike izdelka, izgled izdelka .
8. Tehnično prevzemni pogoji (ali: tehnična specifikacija o proizvodu, tehnične
specifikacije sestavnih delov in materialov)
V razvoju izdelka inženirji določijo vse zahteve za posamezne dele in za materilae. Prav
tako se določi naš izdelek.
Izdelamo jih torej tako za končni proizvod, kot tudi za vse materiale, dele proizvoda, ki
jih kupujemo oz. se izdelujejo drugje.
So tehnična definicija izdelka, materialov in delov v obliki in vsebini, ki nedvoumno
definira izdelek, dele in materiale in
- se uporabljajo kot element pogodbe, s katerimi uredimo razmerja med kupci in
dobavitelji in
- se na njihovi osnovi sprejema (potrjuje) ali zavrača (reklamira) kakovost vsakokratne
dobave (pri kupcu naših izdelkov, kot tudi od zunanjega dobavitelja, notranjega
dobavitelja, ali med operacijami).
Tehnično prevzemni pogoji (TPP) so torej sestavni del komercialnih pogodb:
- s kupci naših proizvodov,
- z dobavitelji (zunanje dobave),
- sestavni del tehnične dokumentacije za interno predajo in prevzem.
9. Tehnološka dokumentacija
= postopki za delo in samokontrolo za vse tehnološke in samokontrolne operacije, ki so
opredeljene v:
tehnološki definiciji proizvoda
= pisni opredelitvi proizvodnega procesa za proizvod;
sestavni del tehnološke dokumentacije so:
§ opis proizvodnega procesa s poudarkom na specifičnostih – odstopanjih od ustaljenega
proizvodnega procesa,
§ tehnološki »lay out« proizvodnega procesa (grafično shematski prikaz razporeditve
delovnih mest, tehnoloških operacij in kontrolnih operacij ter s prikazom materialnih
tokov in pretokov polproizvodov in gotovih izdelkov),
§ sinoptik diagram proizvodnega procesa = shematski prikaz zaporedja delovnih,
tehnoloških in kontrolnih operacij ter faz proizvodnega procesa s predstavitvijo nastanka
in toka dokumentov;
pri tem razlikujemo:
o tehnološka operacija = del proizvodnega procesa, ki se izvaja statično na
organiziranem delovnem mestu, skladno s postopkom za delo in je normirano,
zahtevnejše operacije so lahko razdelane še na
o tehnološke faze
o delovna operacija = deli proizvodnega procesa, ki se izvajajo med tehnološkimi
operacijami kot so: vhod materiala, medfazni transport in skladiščenje, transport
gotovih izdelkov in skladiščenje
o kontrolna operacija = del proizvodnega procesa, ko se na osnovi postopka
samokontrole na delovnem mestu ali postopka procesne kontrole ali postopka
kontrole (pol)proizvoda izvaja preverjanje kakovosti dela ali polproizvoda oz.
proizvoda in potrjuje ali zavrne opravljeno delo (=dovoli napredovanje del ali zahteva
popravilo ali pa izloči iz procesa)

17

o
o

tehnološki normativ = za izvedbo potrebni delovni čas po delovnih operacijah ali
fazah (Ti, Tpz) zapisan tudi kot osnova za planiranje (kapacitet) proizvodnje
postopek za delo in samokontrolo = definicija dela za operacijo

analiza možnih napak in njihovo odpravljanje (FMEA) v načrtovanju procesa;
namen je, da se v zgodnji fazi odkrije možne napake, se oceni njihovo tveganje (RPN) in
po potrebi sprejme ukrepe za odpravo napak ali zmanjšanje tveganja.
Kot oblika kontrole razvoja je lahko že v tej fazi izvedena tudi (virtualna) presoja
sposobnosti procesa po novi tehnološki dokumentaciji!
9.1 Ocena tveganja
!!! Sestavni del načrtovanja tehnoloških procesov je tudi načrtovanje varnosti in zdravja
pri delu (VZD) in varovanja okolja (VO).
Tako kot morajo tehnologi opredeliti tehnologijo dela in kontrole kvalitete, vse v cilju
doseganja kvalitete in ustrezne produktivnosti, morajo v to vključiti tudi načrtovanje
varnosti za vse zaposlene in varovanje okolja. To je naloga načrtovalcev tehnologije in ne
»varnostnih inženirje«; le-ti so t.i. strokovni sodelavci iz varnosti in zdravja pri delu in so
tisti strokovni sodelavci, na katere se načrtovalci tehnologije (tehnologi) lahko obrnejo za
potrebna dodatna znanja in vedenja iz področja VZD in VO ter npr. požarne varnosti
(PV).
Zagotovitev VZD in VO ter VP je torej dolžnost tehnologov že v načrtovanju (razvijanju)
tehnologije!
Z ocenjevanjem tveganja, ki ga izvaja npr. tim: tehnolog, predsztavnik
proizvodnje, vzdrževalec, strokovni delavec iz VZD …., se že v fazi načrtovanja odpravi
vse nevarnosti in previsoka tveganja iz naslova VZD, VO in VP. Ocena tveganja mora to
(odpravljene nevarnosti, odpravljena tveganja oz. zmanjšana na sprejemljivi nivo)
dokazovati!

10. Kosovnice, materialni listi
= vsi zapisi materialov, sestavnih delov, polproizvodov in gotovih proizvodih, ki se
pojavljajo kot fizične ali fiktivne (potrebne za obvladovanje procesa) materialne pozicije.
Zapisi so običajno izvedeni v elektronski obliki t.j. na elektronskem mediju kot baze
podatkov v programih za obvladovanje materialnega poslovanja v podjetju in služijo za
načrtovanje materialov, polproizvodov, proizvodnje, za obvladovanje in obračun vseh
materialnih tokov. Tudi zaradi tega morajo biti vse materialne pozicije med sabo
povezane v t.i. kosovnični sistem, ki omogoča direktne računalniške obdelave celotnega
procesa materialnih tokov.
11. Kontrolna dokumentacija
= zbir dokumentov, ki opredeljujejo postopke za izvajanje zagotavljanja in preverjanje
(kontrole) kakovosti in sicer pri dobaviteljih, na vhodu, v procesu in pri izhodu ter kupcu.
Kontrolira se tako sistem zagotavljanja kakovosti, poslovni sistem in proces, kot
materiale, polproizvode in končne proizvode in storitve.
Kontrolna dokumentacija mora zajeti tako definicijo postopka kot tudi merila in kriterije,
tehnične podlage, sistemska orodja, merila in priprave, tehnične (zapise) in kontrolne
standarde ter predvsem dokumente, ki morajo biti izvedeni po vsaki kontrolni operaciji
ali fazi s podrobno opredelitvijo krogotoka teh dokumentov in postopanja z izdelki,
polizdelki ali materiali po izvršeni kontrolni operaciji.
12. Dobavne pogodbe = komercialne pogodbe z dobavitelji
= pravno veljavni zapis obveznosti in pravic kupca in dobavitelja (=ureditev obligacijskih
razmerij) v medsebojnem poslovanju za določene materiale ali sestavne dele.
Sestavni del pogodbe so tudi tehnično prevzemni pogoji, poleg tega pa pogodba še
vsebuje:
o namen sodelovanja, predmet sodelovanja
o roki, cene, dobavni pogoji
o način poslovanja, način plačil in zavarovanja
o zagotavljanje kakovosti, preverjanje kakovosti, obvladovanje slabe kakovosti
o sodelovanje v razvoju
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o
o
o

odgovornost v poprodaji – servisiranju
garancija za kakovost
končne – pravne določbe

V tej kontrolni točki se izvede nadzor izbire dobaviteljev. Izvaja se t.i. presoje o
sposobnosti zagotavljanja kakovosti vsakega dobavitelja posebej. Šele pozitiven izid
presoje lahko omogoči začetek poslovanja z dobaviteljem. Presoje izvajajo strokovno
usposobljeni timi, ki jih predstavljajo predstavniki razvoja (konstrukcije in tehnologije),
kakovosti in nabave
13. Začetni vzorci
=na osnovi tehnične in tehnološke ter kontrolne dokumentacije v redni proizvodnji
izdelan in potrjen proizvod (ali več proizvodov istočasno – začetna serija), iz materialov
in sestavnih delov dobavljenih v skladu s komercialnimi pogodbami z dobavitelji (in TPP)
in preverjanih v skladu s kontrolno dokumentacijo.
Začetni proizvodi se torej za razliko od prototipa izdelajo v redni proizvodnji na enak
način in pod enakimi pogoji kot bo potekala masovna proizvodnja. Z začetnimi vzorci se
torej predvsem preveri in potrdi tehnološka dokumentacija t.j. proces izdelave izdelka.
Tudi v tej stopnji razvoja se izvede kontrolno točko in sicer interno (lastno)
presojo sposobnosti procesa
Kontrolna točka je tudi v obliki potrditve vzorcev iz procesa pri proizvajalcu in
lahko tudi pri kupcu (potrditev začetnih vzorcev in dovolitev dobav …)
Presojo sposobnosti procesa lahko v tej stopnji razvoja izvede tudi kupec.
14. Tehnična mapa - dokumentacija
= s tehničnim predpisom (pravilnik, evropska direktiva / uredba) pravno predpisana
oblika in vsebina tehnične in druge dokumentacije, ki jo mora proizvajalec zagotoviti in
hraniti za vsak proizvod in jo vsakokrat predložiti na vpogled pristojnim nadzornim
organom.
Obvezna vsebina tehnične mape - dokumentacije (kot to opredeljujejo predpisi) je
najmanj:
o splošen opis proizvoda
o koncept zasnove, izdelavne risbe in načrti sestavnih delov, podsestavov,
tokokrogov, itd.
o opis in obrazložitve, potrebne za razumevanje risb, načrtov in delovanja (navodilo
za uporabo),
o analiza nevarnosti in ocenjevanje tveganj
o seznam uporabljenih standardov
o opis rešitev, ki so izvedene za to, da so zadovoljeni varnostni vidiki relevantnih
predpisov, kadar niso uporabljeni standardi
o rezultati razvojnih izračunov, izvedenih preiskav, itd.
o poročila o preskusih
o izvod navodil in izjave EU o skladnosti (če je ta predpisana)
o dokumentacija, s katero se določi zagotavljanje skladnosti tudi v (serijski)
proizvodnji.
15. Tipski preskus
= preverjanje (običajno s tretje strani – za–to usposobljene in priznane institucije)
proizvoda v razvoju glede njegove skladnosti s tehničnimi predpisi; preizkus in
pridobljena poročila ne pomenijo dokončnih potrdil o skladnosti, le-te mora proizvajalec
izdati sam. Tipski preskusi so s tehničnimi predpisi obvezni pri vrsti proizvodov, ki po
oceni tveganja za uporabnika sodijo v kategorije zahtevnejših proizvodov in brez njih
proizvajalec ne more zaključiti postopka preverjanja skladnosti proizvoda in s tem ne
more dati proizvoda v promet. Kateri so ti proizvodi je potrebno ugotoviti iz posameznih
predpisov: (npr. stroji s povečanim tveganjem kot so npr. krožne žage, rezkalni stroji za
obdelavo lesa, verižne žage …, plinske naprave, zahtevna osebna varovalna oprema,
oprema za visoke tlake in volumne, dvigala – lifti …., gradbeni proizvodi z zahtevanimi
lastnostmi …).
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Če predpisi tako določajo (odvisno od tveganj, ki jih proizvodi predstavljajo pri uporabi)
morajo proizvajalci zagotoviti, da preskuse (ali druge predpisane oblike nadzora
načrtovanja in proizvodnje) izvedejo t.i. priglašeni organi (gre za akreditirane inštitucije,
ki jih države članice priglasijo Evropski komisiji …).
Tipske preskuse izven svojega podjetja in razna druga preskušanja proizvajalci izvajajo
tudi takrat, kadar sicer niso predpisani s tehničnimi (podzakonskimi) predpisi, ko želijo
svoje ugotovitve in zagotovitve o varnosti proizvodov t.j. njihovi skladnosti s predpisi,
podkrepiti še z ugotovitvami strokovno usposobljenih in priznanih institucij.
Največ preskušanja pa izvajajo proizvajalci sami v svojih preskuševalnih laboratorijih v
okviru lastnega načrtovanja (razvijanja) proizvodov. To izvajajo po lastni presoji ali pa jih
k temu napotujejo standardi, ki jih uporabljajo pri načrtovanju (razvijanju).
16. Spremna dokumentacija
= z zakoni, podzakonskimi predpisi, s pogodbo ali interno predpisani dokumenti, listine,
sporočila, ki morajo proizvod spremljati v prometu.
•
Označevalna etiketa (trajna označitev proizvoda) kot jo določajo predpisi za
vsakokratni proizvod
•
Izjava o skladnosti (Izjava EU o skladnosti, Izjava o lastnostih za gradbene
proizvode, Potrdilo o skladnosti za vozila …) = listina, ki jo proizvajalec pripravi za
vsak proizvod, če je to predpisano, ki ga da na trg. V njej potrjuje, da izdelek
izpolnjuje zahteve, ki se nanj nanašajo; kaj podrobno izjava vsebuje je določeno v
vsakem predpisu za različne vrste proizvodov posebej, običajno (na splošno) pa:
o Ime in naslov proizvajalca
o Opis izdelka
o Seznam zakonodaje, po kateri je bil načrtovan in izdelan
o Ime in naslov priglašenega organa za preskus tipa (homologacijskega organa za
vozila), če je bil ta vključen, ker je predpisan
o Uporabljeni standardi
o Odgovorna oseba, datum, podpis.
•
Uporabniški priročnik = tudi s predpisi, kot izjava o skladnosti, predpisan spremni
dokument za proizvod. Glavna vsebina so navodila za varno uporabo, rokovanje in
vzdrževanje, pregledovanje, odstranjevanje iz okolja ter druge potrebne informacije,
ki so potrebne za varno uporabo proizvoda
•
Deklaracija = osnovni podatki o proizvodu in proizvajalcu
•
Garancijski pogoji = s pogodbo med kupcem in proizvajalcem oz. z zakonom
predpisana listina, ki jo mora proizvajalec zagotoviti, tudi podatki o zagotovljenem
servisiranju
•
Ostala spremna dokumentacija = vsa navodila, označitve, sporočila, vezano za
uporabo, vzdrževanje, odstranitev proizvoda, izdana s strani proizvajalca na osnovi
njegove lastne odločitve ali dogovora s kupcem ali splošnim predpisom.
17. Komercialna dokumentacija
= vsa dokumentacija, izdana s strani proizvajalca za tržno komuniciranje in prodajo (ter
poprodajo) za določen proizvod. Komercialna dokumentacija obsega:
o Tehnični opis = v komercialni obliki izvedena tehnična definicija proizvoda
o Skice = shematski (poenostavljeni tehnični) prikaz proizvoda in sestavnih delov, ki
opredeljujejo obliko in velikost ter vizualni izgled in oznako ter zapis delov
o Dobavni pogoji = zapis ponudbenih pogojev za proizvod, ki skupaj s tehničnim
opisom in skicami opredeljuje način naročanja in dobavne pogoje glede na različne
izvedbe in variante proizvoda
o Prospekt = dokument (pravno neobvezujoč), s katerim se kupcu vizualno in tehnično
predstavi – informativno ponudi proizvod. Lahko je v tiskani obliki, elektronski izvedbi
ali kako drugače izoblikovano – izvedeno komercialno sporočilo o proizvodu z
namenom predstaviti proizvod in zainteresirati kupca zanj
o Katalogi = predstavitev večje skupine proizvodov kot urejen zbir posameznih
komercialnih dokumentov, povezano v zaključeno celoto z uvodom, predstavitvijo
podjetja, programa, in podrobno komercialno predstavitvijo skupine proizvodov.
Preverjanje razvoja v tej stopnji je s strani vodje projekta ali posebnega tima, ki
še zadnjič, preden bodo (testni) proizvodi (izdelki opremljeni s spremno dokumentacijo in
cenami za dajanje na prodajno mesto, podprti s trženjskim komuniciranjem, distribucijo
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…) dani na trg, prekontrolirajo, ali je razvijanje ustrezno pripeljano do te stopnje in ali je
zagotovljeno, da bodo doseženi cilji iz trženjskega načrta.
V tej stopnji razvoja je primerno, da se izvede interna presoja celotnega procesa
nabave, priprave proizvodnje, proizvodnje in distribucije.
Znotraj proizvodnega procesa se uvedejo oblike sistematičnega spremljanja
procesa z uporabo statističnih metod, kontrolnih kart …, kar vse naj bi zagotavljalo
kakovost v serijski proizvodnji …

18. Testni proizvod
= iz redne proizvodnje vzeti proizvodi, ki jih bomo po posebej pripravljenem programu
dali na trg z namenom da opravimo testiranje na trgu.
Testni vzorci so spremljani z:
19. Ocenjevalni list
= vnaprej pripravljen vprašalnik, anketni list, ček lista.., s katerim želimo od naših
(potencialnih) kupcev in uporabnikov pridobiti čim več podatkov, ki nam bi lahko
pomagali pred samo dokončno uvedbo na trg odpraviti še zadnje pomanjkljivosti.
Ocenjevalne liste sistematično zbiramo in
20. Analiziramo tako trg, pri čemer s tem lahko nadaljujemo tudi v redni prodaji.
Izvedemo zadnjo kontrolo, ali rezultati razvijanja zadovoljujejo tudi pričakovanja
in zahteve trga in ali je zadovoljstvo tolikšno, da bodo lahko v celoti doseženi cilji
trženjskega načrta!
Če analiza ne pokaže ustreznih pokazateljev, mora trženjski tim nadaljevati z delom s
sprejemom ustreznih korekcij in to dela vse dotlej, dokler cilji niso doseženi!
!!! Zadnjo skupino aktivnosti in tudi dokumentov pod 19. in 20. podjetja danes v veliki
meri izvajajo ob uporabi sodobnih informacijskih oblik in tehnologij!!!

4. Testiranje na trgu in Uvedba novega proizvoda na trg!
Ko podjetje (oz. trženjski tim) ugotovi, da so rezultati razvijanja ustrezni (ustreznost
novega proizvoda v vseh pogledih, enako tudi ustreznost vseh ostalih elementov
trženjskega spleta 7P) in bo novi splet 7P-jev zagotavljal planirane cilje v trženjskem
načrtu,
se lahko proizvodu (izdelku opremljenem npr. tudi z blagovno znamko,
embalažo, spremno dokumentacijo in začetnim programom trženjskega komuniciranja,
distribucije, prodajanja …) omogoči še testiranje na trgu v izbranem okolju, ki
reprezentativno predstavlja ciljni trg. Namen testiranja na trgu ali poskusne prodaje je
ugotoviti, kako se porabniki in trgovci ter vsi ostali sodelujoči subjekti v omogočanju
dostopnosti proizvoda na trgu odzivajo na novost v pogledu celotnega spleta 7P, ne samo
ozko novega proizvoda (ali celo samo izdelka). Testira se odzivnost trga za nakup,
zadovoljstvo, sprejemljivost, kritične pripombe … Oceniti je potrebno (dokončno) velikost
trga in prodaje, kakšen bo tržni delež, stopnja zadovoljstva ….
Metode testiranja na trgu se razlikujejo, če gre za testiranje ponudbe za široko porabo ali
za testiranje ponudbe različnim organizacijam kot znanim kupcem ali celo ponudbo, ki jo
je naročil (zahteval, razpisal) kupec.
Pri TRGU ZA ŠIROKO PORABO testiranje izvajamo npr. kot:
- raziskava prodaje v valovih
- simulirana poskusna prodaja, trženjsko komuniciranje, distribucija
- nadzorovana poskusna prodaja, trženjsko komuniciranje, distribucija
- poskusni trgi.
Testiranje trga mora zagotoviti dovolj podatkov, na osnovi katerih potem vodstvo
podjetja (na predlog trženjskega tima) odloča o uvedbi nove ponudbe. Odločitev za
dokončno uvedbo pomeni, da se bo moralo podjetje soočiti z doslej najvišjimi stroški.
Organizirati bo potrebno serijsko proizvodnjo in vse oblike načrtovanega prodajanja,
trženjskega komuniciranja, distribucije in tudi poprodaje.

21

Prodaja in trženjsko komuniciranje kot nadaljevanje trženjskega procesa po razvijanju
predstavlja lahko poleg same proizvodnje zelo velik strošek.
Zato je še kako pomembna zadnja kontrolna točka pred dokončno uvedbo na trg. Ko je
storjen ta odločilni korak, poti nazaj več ni oz. je lahko zelo težka (in draga). Zato mora
trženjski tim narediti vse, da prepreči kakršenkoli neuspeh nove ponudbe na trgu!
Pri uvedbi na trg je zelo pomembno odgovoriti pravilno na vprašanja:
- KDAJ? (ČAS)
Določitev časa za vstop na trg je lahko pri končni uvedbi kritična. Na primer, neko
podjetje ravno zaključuje proces razvijanja novega proizvoda, ko dobi podatek, da bo
tudi konkurenčno podjetje v kratkem zaključilo razvojni proces podobnega proizvoda.
Pri določanju datuma uvedbe je potrebno upoštevati še druge dejavnike. Če nova
ponudba (proizvod) nadomesti staro, lahko podjetje zamuja pri uvedbi novosti, ker želi
izprazniti npr. zaloge starega proizvoda.
Ponovno je potrebno ob tej priliki opozoriti, da pomeni nov proizvod: izvirno novost,
izboljšavo, spremembo, novo znamko, sprememba cen, novo pozicioniranje, novo okolje
…, kar je nastalo kot rezultat razvijanja in je novost šele, ko to sprejme – potrdi trg.
- KJE? (Strategija geografske usmeritve)
- Za koga? (Ciljna skupina možnih kupcev)
- Kako? (Strategija uvajanja nove ponudbe (proizvoda) na trg)
- Novost, razširjanje in sprejem nove ponudbe
- Stopnje v procesu sprejemanja
- Razlike med posamezniki glede dovzetnosti za novosti
- Vloga osebnega vpliva
- Vpliv značilnosti novosti na stopnjo sprejetja nove ponudbe (proizvoda)
- Vpliv značilnosti organizacije kot odjemalca na stopnjo sprejema

Zaključek:
S predstavljanjem procesa razvijanja, kot sestavnega dela trženjskega procesa, želim
pomagati predvsem inženirjem na tehničnem področju, da bodo enakovredno sodelovali
v najzahtevnejših delih poslovnih procesov. Samo ozko strokovno znanje, pa čeprav
vrhunsko, je danes premalo. Poleg nujnosti po splošni razgledanosti, znanju tujih jezikov,
informacijski pismenosti in poznavanju drugih oblik sodobne informacijske tehnologije,
brez katerega se inženirji le težko vključujejo v timsko projektno delo, je potrebno tudi
razumevanje sodobnega gledanja na vsak proces z zornega kota kupca. Vsaka, tudi
najmanjša aktivnost v organizaciji se izvaja zato, da se zadovolji potrebe odjemalcev.
Ničesar se ne dela brez nekega namena. Pri tem je uspeh, ki se direktno ali posredno
kaže v materialni (finančni) obliki, odvisen ravno od tega, kako smo znali najbolje
spoznati in zadovoljiti odjemalčeve potrebe. Moj namen je opozoriti inženirje, da se ne
ukvarjajmo samo s tem, kaj je tehnično izvedljivo, poskušajmo presoditi in napovedati
tudi, katere od tehnično-tehnoloških možnosti bodo postale del vsakdanje poslovne
stvarnosti. Dejstvo je, da trženje poganja tehnologija, toda pri tem nam samo odkriva
možnosti, za katere pa ni nujno, da jih tudi uporabimo. Vsi tisti, ki želijo predstaviti
trženje, med njimi tudi Philip Kotler, zapišejo, da je »glavni namen marketinga (trženja)
pomagati proizvajalcem pri odločitvi, kaj naj proizvajajo«.
Trženjsko osnovano razmišljanje se mora začeti mnogo prej, preden ima podjetje
določen izdelek za proizvodnjo in prodajo, in se nadaljuje še dolgo zatem, ko ga
odjemalec že kupi. Trženje pomeni postopek iskanja trgov, na katerih bomo prodajali,
izdelkov, ki jih bomo ponudili, cen, ki jih bomo zaračunali, distributerjev, ki jih bomo
uporabili, in sporočil, ki jih bomo poslali. Osrednji namen trženja je ponuditi odjemalcu
kar največjo vrednost za določeno ceno.
Veliki Bill Gates o spremembah v poslovnem svetu v svoji knjigi »POSLOVANJE @ S
HITROSTJO MISLI« pravi: »Osemdeseta leta so bila leta kakovosti, devetdeseta so bila
leta prestrukturiranja, sedaj pa bo odločala hitrost. Zmagovalci v konkurenčnih bojih
bodo tisti, ki se bodo najhitreje prilagajali spreminjanju narave poslovanja, spreminjanju
samih poslov glede na spreminjanje življenjskih navad in pričakovanja potrošnikov.
Pretočnost informacij bo tista, ki bo pri tem odločala. Hitro odzivanje na spremembe v
povpraševanju in pričakovanjih ter potrebah bo sedanjo proizvodno dejavnost v bistvu
spremenila v storitveno dejavnost.«
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Kaj je trženjski proces in kje v njem nastopa proces razvijanja, je predstavljeno v
kompleksni shemi trženjskega procesa. Le-ta opozarja tudi na povezavo med vsebino in
pravilnim razumevanjem trženjskih procesov ter celovite kakovosti in drugih sodobnih
orodij, katere menedžmet danes uporablja pri vodenju poslovnih procesov. Ta shema
ponazarja trženjski proces kot temeljni poslovni proces v podjetju. Ta naj bi bil tudi
izhodišče pri zasnovi in razvijanju sistema vodenja celovite kakovosti v podjetju. Svoje
osrednje mesto bi moral zavzeti v PQ (Poslovniku kakovosti), le-ta pa bi moral prerasti v
Poslovnik družbe.
In zveza: KAKOVOST in RAZVOJ?
Tehnični kadri v podjetjih (preozko) ocenjujejo in zagovarjajo, da kakovost nastaja v fazi
razvojnih aktivnosti.
Glede na to, da se osrednji del procesa razvijanja iz aplikativnega razvoja premika v
stopnjo oblikovanja in testiranja konceptov je potrebno upoštevati, da kakovost nastaja v
začetnih fazah razvijanja.
Pravi tržniki, kamor se moramo prištevati oz. vključiti tudi tehniki, opravičeno
opozarjamo, da kakovost nastaja v začetnih fazah trženjskega procesa – trženjskem
raziskovanju! Če ne bomo uspeli jasno ugotoviti potrebe in pričakovanja trga in jih
nedvoumno opredeliti kot vhod v proces razvijanja, potem nam ne pomagajo nobena še
tako sodobna orodja za zagotavljanje kakovosti. Razvili in uvedli bomo na trg brezhiben
proizvod, ki pa ne bo uspel na trgu, saj ni odraz potreb in pričakovanja na njem.
Uspešnost delovanja organizacije je odvisna od uspešnosti posameznih procesov, le-ta pa
od sposobnosti lastnika posameznega procesa, tudi kot vodje tima. Njihova strateška
naloga je tudi v aktivnem sodelovanju v temeljnih procesih v organizaciji.
Prehod iz klasične (funkcijske, vertikalne) organiziranosti vsake organizacije v sodobno
(horizontalno, procesno) organiziranost je projektna organizacijska struktura. Razvojni
projektni timi v izvajanju temeljnega procesa so odgovor na vprašanje, kako takšen
prehod izvesti v praksi.
Delovanje katerekoli organizacije naj bi bila celovito, enostavno in razumljivo zapisano v
Poslovniku.
Vsaka organizacija mora biti trženjsko usmerjena. V tem cilju se poudarja potreba po
stalnem razvijanju osrednjega odnosa PONUDNIK-KUPEC. Potrebno je stalno
dokazovanje in potrjevanje kakovosti na vseh nivojih in to nadgrajevati v odličnost.
Delovanje katerekoli organizacije niso samo izvajanje in prodajanje!
V teh turbulentnih časih nas globalizacija in žal vse različne krize iz dneva v dan silijo, da
iščemo rešitve, kako čim uspešneje prebroditi nastale razmere oz. v njih prepoznati
priložnosti in iziti kot zmagovalci. Znanje, inovativnost in kreativnost so brez dvoma
področja, ki imajo že dokazano velik učinek na uspešnost tega iskanja v naših podjetjih v
gospodarskem okolju ...
Tudi v vseh drugih organizacijah ne bi smelo biti nič drugače, dovolj je pozitivnih
primerov, ki so lahko prava usmeritev v sleherni organizaciji …!

Viri:
Lastni viri.
Janez DULC – PROCESNA ORGANIZIRANOST
Janez DULC_- Kaj je pravo TRŽENJE ?
Janez DULC – INŽENIRJI, STOPIMO NAPREJ !!!
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TRŽENJSKI PROCES
in

SISTEM VODENJA KAKOVOSTI

ANALIZA

NADZOR

Demingova
spirala

PLANIRANJE

POSLANSTVO

PROIZVAJALEC
(VODSTVO)

STRATEGIJA

CRM
Customer Relationship
Management

POSLOVNA POLITIKA

IZDELAVA

ANALIZIRAJ, UKREPAJ

TIM ZA KAKOVOST

TQM
– sistem vodenja
kakovosti

SRO
- varovanje okolja

PRSPO
– poslovna
odličnost

TIS
TRŽENJSKI INFORMACIJSKI
SISTEM
PREPOZNAVANJE INFORMACIJSKIH
POTREB
( potrebe kupcev )

OBDELAVA PODATKOV
Notranji podatki
Trženjsko obveščanje
Trženjsko raziskovanje
Analiza za podporo trženjskim
odločitvam
PORAZDELITEV INFORMACIJ

TRŽENJSKO KOMUNICIRANJE
Oglaševanje
Pospeševanje prodaje
Odnosi z javnostmi
Osebna prodaja
Neposredno trženje

TIM ZA TRŽENJE
PROCES TRŽENJSKEGA RAZISKOVANJA IN
NAČRTOVANJA
Procesi v vseh delih celotnega poslovnega procesa
Proces, ki priznava TQM; Projektni način dela

TRŽENJSKI NAČRT

Povzetek
Trenutno trženjsko stanje
Cilji, Trženjska strategija
Program delovanja, Predviden izkaz uspeha
Organizacija in Nadzor

Analiza tržnih priložnosti
Raziskovanje in analiza ciljnih trgov ter pozicioniranje
Oblikovanje trženjskih strategij
Načrtovanje trženjskih programov in organiziranje
Uresničevanje in nadzor trženjskega napora

ISKANJE IDEJ

OCENJEVANJE IDEJ

RAZVIJANJE TESTIRANJE IN UVAJANJE
NOVEGA PROIZVODA
RAZVIJANJE PRODAJE, POPRODAJE,
TRŽENJSKEGA KOMUNICIRANJA, DISTRIBUCIJE,
PROCESOV, LJUDI, FIZIČNIH DOKAZOV

PRODAJA IN DISTRIBUCIJA
POPRODAJA

Ne

Da
Ne

Da
OBLIKOVANJE IN
TESTIRANJE KONCEPTA

Ne

Da
STRATEGIJA TRŽENJA

Ne

Da
POSLOVNA ANALIZA

Ne

Da
RAZVOJ

TRŽENJSKO OKOLJE

Ciljni trgi
Tržne poti
Konkurenca
Javnost
Gibanja v makrookolju

Ne
Da
TESTIRANJE NA TRGU

Ne
Da
UVEDBA NA TRG

ANALIZIRAJ, UKREPAJ

24

25

