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5 SCENARIJEV V PRODAJI

SESTANEK VODSTVA

pregled prodajnih 

rezultatov (DST – data 

storytelling)

SESTANEK 

PRODJNEGA TEAMA

priprava nove 

strategije za ABC 

klasifikacijo kupcev

SESTANEK S KAM

Razvoj prodajalčevega 

prodajnega portfelja

OBISK KUPCA 

priprava in razgovor s 

kupcem

RAZVOJ 

PRODUKTNEGA 

PORTFELJA 

analiza trendov 

prodaje produktov0
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BI | KLJUČNI ELEMENTI ZA UVEDBO BI V PRODAJI

UREJENI PODATKI

POVEZANI PODATKOVNI 

VIRI, PODATKOVNO 

SKLADIŠČE, OLAP

PAMETNA VIZUALIZACIJA

MODELIRANJE, NAPREDNA VIZUALIZACIJA, 

PODATKOVNA INTERPRETACIJA, 

PODATKOVNO RUDARJENJE

USPOSOBLJENI UPORABNIKI

BI AKADEMIJA ZA MANAGERJE, 

EXPERTNE DELAVNICE, 

SVETOVANJE
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 Kako dobro podatke dejansko izkoriščate in 

izboljšujete poslovanje?

 Koliko časa se vaši zaposleni ukvarjajo s pripravo 

raznih poročil?

 Kako hitro znate ugotoviti, kje so priložnosti za 

izboljšave vašega poslovanja?

 Iščete informacije v različnih informacijskih 

sistemih?

BI | UREJENI IN POVEZANI PODATKI
ZDRUŽEVANJE STRUKTURIRANIH IN NESTRUKTURIRANIH PODATKOV

ETL - Podatkovna skladišča – OLAP – Data Lakes – Hadoop – InMemory
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IZKUŠENO BI EKIPO  13 STROKOVNJAKOV

KAJ POTREBUJETE ZA USPEŠNO IMPLEMENTACIJO BI?



© B2 d.o.o.

REFERENCE

 Količevo karton d.o.o.

 Krka, tovarna zdravil, d.d., Novo mesto

 Mars Overseas Holdings, d.o.o.

 Mestna občina Ljubljana

 Ministrstvo za finance, Carinska uprava RS

 Ministrstvo za javno upravo

 Mlekarna Celeia d.o.o.

 Paloma d.d.

 Porsche Slovenija d.o.o.

 Rudnidis, d.o.o.

 Služba vlade Republike Slovenije za razvoj in 

evropsko kohezijsko politiko

 Spar Slovenija d.o.o.

 Abanka Vipa d.d.

 Akrapovič d.d.

 Autocommerce d.o.o.

 BSH hišni aparati d.o.o.

 DARS d.d.

 Elektro Maribor d.d.

 ELRAD International d. o. o.

 Eti Elektroelement d.d.

 Holding Slovenske elektrarne d.o.o.

 Javni sklad RS za razvoj kadrov in štipendije

 Julon d.o.o.

 Kamnik - Schlenk d.o.o.

 Knauf Insulation, d.o.o., Škofja Loka

 SwatyComet d.o.o.

 Špica International d.o.o.

 Talum d.d. Kidričevo

 Treves d.o.o.

 Triglav, Zdravstvena zavarovalnica, d.d.

 UNIJA računovodska hiša d.d.

 Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 

Slovenije

 Zdravstveni dom Ljubljana

 Združenje delodajalcev Slovenije

 Želva d.o.o.

 in mnoga druga podjetja, organizacije in 

posamezniki

Zaupajo nam številna ugledna podjetja in ustanove.
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BI DOBRE PRAKSE

Št. zaposlenih: 130 zaposlenih

Letni promet: 16 mio €

Kontaktna oseba odgovorna za BI 

projekt: Andreja Tajnič, direktorica 

financ

Z digitalno transformacijo, smo v podjetju Talum PE 

Ulitki konkretno transformirali področje poslovne 

analitike. Naš cilj je bil močno povečati vizualizacijo 

poročil za hitro zaznavanje odklonov KPI-jev s ciljem 

zgodnjega in vsebinsko ustreznega poslovnega 

odločanja ter postavitev enega centra poročil, ki se 

pripravijo avtomatsko. Poslovno analitiko smo  v PE 

Ulitki vpeljali za spremljanje prodaje in proizvodnega 

procesa. Na trgu smo iskali tako ustrezno BI orodje, 

kot tudi partnerja, ki nam bo pomagal tehnično 

implementirati in vsebinsko svetovati, kako na 

pilotnem projektu v PE Ulitki vpeljati poslovno 

analitiko v podjetje. Sodelovanje s podjetjem B2 se 

nam je obrestovalo, saj so nam ponudili celovito 

rešitev na enem mestu in svoje delo opravili izjemno 

strokovno.

Št. zaposlenih: 800 zaposlenih

Letni promet: 192 mio €

Kontaktna oseba odgovorna za BI projekt:

Mirko Veselič, Head of controling and 

digital transformation

Izziv stranke

Lastnik podjetja Belimed je švicarsko podjetje 

Belimed AG, ki ima v svoji skupini po celem 

svetu skupaj 12 podjetij.

Za potrebe boljšega pregleda nad delom 

zaposlenih in finančnega stanja podjetja, 

lastniki iščejo pravo orodje za poslovno 

analitiko. Za pilotni projekt so izbrali 

slovensko podjetje in razvoj poslovne analitike 

s pomočjo Power BI.

B2 s podjetjem Belimed uspešno sodeluje že 

od decembra 2016.

Za podjetje Belimed smo razvili kazalnike, ki 

pod drobnogled vzamejo zaposlene in 

finančno stanje podjetja. Preverjali smo po 

dveh kategorijah – glede na to, ali je poročilo 

namenjeno lastnikom v Švici ali pa slovenskim 

vodjem.

Pri svojem delu se srečujemo z obdelavo velikih 

količin podatkov. Samo v prodajnem kontrolingu

spremljamo prodajo več kot 40.000 različnih 

izdelkov več kot 10.000 kupcem v 100 državah po 

svetu. Ob takih številkah je res izjemno zahtevno 

pripraviti prave informacije, na pravi način in ob 

pravem času. S pomočjo strokovnjakov iz B2 smo si 

pomagali pri digitalni analitični transformaciji. 

Izdelali smo sistem za avtomatsko izdelavo 

preglednih poročil v Power BI za spremljanje 

prodajnih rezultatov. Sodelovanje z B2 ekipo lahko 

izjemno pohvalimo, predstavljena rešitev pa je 

navdušila tudi naše lastnike na Danskem.

Letni promet: 400 mio €

9 podjetij, 100 držav

Kontaktna oseba odgovorna za BI 

projekt:

Mirjam Žerjav Rutar, Sales and Pricing

Controller, DEN & NRE Finance, 

Danfoss

S pomočjo strokovnjakov iz B2 smo z 

orodjem Power BI vzpostavili sodobno 

analitično okolje, ki nam omogoča, da 

imamo v vsakem trenutku in na enem 

mestu vedno sveže podatke o našem 

poslovanju. Naša poslovna poročila so 

doživela metamorfozo, s katero smo iz 

Excelovih tabel in drugih podatkovnih virov 

prešli na odličen poročilni sistem. Sedaj so 

naše analize še bolj poglobljene, pregledi še 

kakovostnejši, predvsem pa se nahajajo 

samo na enem mestu in jih imamo 

osvežene čisto vedno na dosegu roke. So 

praktično samo »en klik stran«, tudi na 

mobilnikih. Naše odločanje je zato hitrejše 

in enostavnejše.

Melamin d.d.

Št. zaposlenih: 191 zaposlenih

Letni promet: 43,5 mio €

Kontaktna oseba odgovorna za BI 

projekt: Damjan Murn, Direktor PE 

Kemična industrija

https://www.b2.eu/uploads/poslovnaanalitika/cs/tudija_primera_melamin_kocevje.pdf
https://www.b2.eu/uploads/poslovnaanalitika/cs/bi-danfoss-studija-primera.pdf
https://www.b2.eu/uploads/poslovnaanalitika/cs/tudija_primera_talum.pdf
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VEČ INFORMACIJ
Pokličite nas ali nam pišite!

info@B2.eu

01/2444 202 
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