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POSLOVNA POROČILA IN 
POSLOVNA ANALITIKA  

POROČANJE:  

• proces organiziranja neobdelanih 

podatkov v informativne povzetke,  

• cilj - spremljati, kako uspešna  so 
posamezna področja poslovanja. 

ANALIZA:  

• proces raziskovanja podatkov za 

pridobivanje pomembnih vpogledov,  

• cilj - odgovoriti na vprašanja in 
tolmačiti podatke na globlji ravni in 
podati priporočila.  

KLJUČNO: 
Poročanje povzame, kaj se dogaja v podjetju, 
analiza se osredotoča na razlago, zakaj se to 
dogaja in kaj se lahko stori glede tega. 



POSLOVNA ANALITIKA –  

VEDNO BOLJ VSAKDANJA STVAR  

Z njeno pomočjo 
lahko poiščemo 

najnižje cene 
letalskih 

vozovnic.  

Ponudi nam 

restavracijo z 

dobro oceno na 

izbrani lokaciji.  

Letalskim 

družbam pove, 
katere potnike 

velja nagraditi, ko 

je ekonomski 

razred poln. 

Prediktivna 

analitika skrbi za 

preventivno 

vzdrževanje letal. 

Poslovna analitika služi tako posameznikom kot podjetjem.  



 

POSLOVNA POROČILA SO  
OSNOVA ZA ODLOČEVALSKI PROCES 

Bere kdo dolga in suhoparna poročila? 

Kako torej pripraviti poročila in predstaviti podatke o poslovanju, da jih bodo 
odločevalci in ključni deležniki razumeli? 

Razumejo vsi obsežne tabele? 



POSLOVNA ANALITIKA  

SPREMINJA PROCESE ODLOČANJA 

Čim jasnejša je 
predstavitev 

rezultatov, bolj 

verjetno je, da bo 

poročilo pri 
deležnikih sprožilo 

odločitve in ukrepe.  

VIZUALIZACIJA 

PODATKOV  

Iz 

nestrukturiranega 

nabora podatkov v 

opazne grafe, 

diagrame, slike … 

Količina informacij se stalno povečuje, 
čas naše pozornosti pa krajša.  

Slika pove več kot tisoč zapisanih besed. 



UREJENI IN PREGLEDNO PREDSTAVLJENI 

PODATKI BISTVENO OLAJŠAJO ODLOČANJE 

Posel bi bilo treba voditi kot akvarij, v katerem vsak vidi, kaj se 

dogaja. Jack Stack 



PODATKI PRIPOVEDUJEJO ZGODBE 

 

V času digitalizacije dostopnost do množice podatkov pridobi na pomenu le, 
če jih znamo ustrezno obdelati, vizualizirati in pojasniti njihov pomen. 

"Številke pripovedujejo pomembne zgodbe. Na 
nas je, da jim zagotovimo jasen in prepričljiv glas.“  

Stephen Few, strokovnjak za vizualizacijo podatkov 
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