Pregled
Dejavnost: druge
inženirske dejavnosti in
tehnično svetovanje.
Podjetje Lineal d.o.o. je
usposobljeno za vodenje
in načrtovanje
najzahtevnejših
infrastrukturnih projektov
na različnih področjih.
Stanje pred uvedbo
rešitve: pri podjetju Lineal
d.o.o. se je pojavila
potreba po sledljivosti
projektov, dokumentov in
stikov s poslovnimi
partnerji ter želja, da bi
bilo vse na enem mestu.
Stanje po uvedbi rešitve:
hitrejši dostop do
informacij potrebnih za
odločanje, enostavnejše
delo z dokumenti, projekti,
strankami, podrobnejši
pregled nad poslovanjem.
Prednosti poslovanja po
uvedbi rešitve: red,
sledljivost, preprostost,
enostavnost uporabe,
celovitost informacij,
prihranek časa pri iskanju,
analizah, planiranju,
olajšano doseganje ISO
standardov.
Zadovoljstvo: nepogrešljiv
del poslovnega procesa,
nudi veliko praktičnih
rešitev, prihranki časa,
podpira timsko delo,
povečuje uspešnost in
produktivnost podjetja.

» Prav gotovo prihranimo 90% časa pri iskanju dokumentov in
informacij o dogajanju na projektu.«
Davorin Ogrizek, inženirske storitve in tehnično svetovanje v podjetju Lineal d.o.o. in
Samo Peter Medved, direktor podjetja Lineal d.o.o.

Podjetje Lineal d.o.o. se ukvarja z vodenjem in načrtovanjem najzahtevnejših
infrastrukturnih projektov na področjih avtocest in hitrih cest, glavnih in
regionalnih cest, inženirskih objektov, železnic, prometa, tehnoloških objektov,
hidrotehnike, objektov za zaščito naravnega in bivalnega okolja, geotehnike,
komunalne infrastrukture, servisnih objektov in podobnih področjih. Za potrebe
gradnje objektov vodijo in urejajo še pridobivanje vseh dovoljenj za gradnjo in
razne druge dokumentacije.
Stanje pred uvedbo rešitve
Gospod Ogrizek razloži, da je narava njihovega dela takšna: »…da se pojavlja
ogromno papirjev, pošte, projektne dokumentacije. Znašli smo se v situaciji, ko
sta prevladali zmeda in nered.« Podjetje Lineal je podjetje, ki dnevno ureja več
projektov hkrati in s tem povezano veliko količino dokumentacije (opravka imajo
s papirno dokumentacijo, pa tudi z najrazličnejšimi računalniškimi datotekami kot
so teksti, preglednice, fotografije, e-pošta in drugo). Njihovo delo zahteva tudi
timsko delo, zato so se nemalokrat pojavljale težave, ko je bil kateri delavec
odsoten in drugi niso vedeli, kako daleč je določen projekt. »Potem pa pokliče
naročnik, ki potrebuje informacije iz določenega sestanka. Tebi ne preostane
drugega kot brskanje po mizah, listkih in rednikih,« pojasnjuje gospod Ogrizek.
Prav tako morajo vedeti, kdo so njihovi podizvajalci na določenem projektu, kdo
so odgovorni pri podizvajalcih, potrebujejo njihove kontaktne informacije, zanima
jih, kaj in kdaj je bilo z njimi dogovorjeno. Za vse to je potrebna sledljivost, ki jo
brez računalniške podpore težko dosežeš.
Stanje po uvedbi rešitve
Za uvedbo programa Manto Insight so se odločili pred petimi leti. V začetku so
imeli nekaj pomislekov v smislu »spet nekaj novega, spet se bo treba navadit na
drugačen način dela. Ampak v dveh mesecih smo ga vsi v podjetju gladko
uporabljali,« se spominja gospod Ogrizek.
V Linealu programsko rešitev uporabljajo dosledno vsi zaposleni, vključno s
študenti, ki pridejo občasno pomagat. »Enostavno smo vsi hitro uvideli, da je to
praktična zadeva, kar je prevladalo nad strahom zaposlenih pred novostjo. Pri
nas je šlo vse brez večjih problemov,« pojasni gospod Ogrizek. Zaposleni so ob
uporabi programske rešitve občutili praktičnost in uporabnost. »Program je
preprost za uporabo. Vsi seveda ne potrebujemo vseh funkcij, ki jih rešitev
nudi. Vsak uporablja tisto, kar potrebuje in za kar ima ustrezna pooblastila,« še
doda. V podjetju Lineal d.o.o. je 37 zaposlenih in občasno tudi študentje. Prav s
pravicami si določijo, kdo lahko uporablja katere informacije.

Prednosti poslovanja po uvedbi rešitve
»Osebno imam najraje to, da lahko iščem po različnih kriterijih, pač tistih, ki jih
poznam. Super je tudi to, da z lahkoto najdem tudi dokument od sodelavca, kar
je bilo prej nemogoče.« »Prav gotovo prihranimo 90% časa pri iskanju
dokumentov in informacij o dogajanju na projektu.«Gospod Ogrizek še dodaja,
da pri uporabi programske rešitve Manto Insight lahko izpostavi red, sledljivost,
preprostost in vizualno prijaznost.
Na posamezno nastalo situacijo ali kak dogodek se zaposleni lahko natančneje
pripravijo z manj porabljenega časa in energije, saj so informacije zbrane na
enem mestu in oddaljene le klik ali dva.
Prednosti programsko podprtega poslovanja z rešitvijo Manto Insight vidijo tudi v
času odsotnosti zaposlenih. Delo se v tem času, kljub odsotnosti odgovornih,
lahko nadaljuje, saj lahko vse potrebne informacije za nadaljevanje poslovanja
hitro najdejo tudi drugi zaposleni.
Podprtost poslovnega procesa s programsko rešitvijo Manto Insight je neizmerno
olajšala tudi doseganje certifikata kakovosti ISO, ki ga podjetje ohranja in
nadgrajuje že od leta 2000.
Zadovoljstvo
Direktor podjetja Lineal d.o.o., gospod Samo Peter Medved, je po uvedbi
programske rešitve tako izrazil svoje zadovoljstvo: »Manto Insight predstavlja
nepogrešljiv del poslovnega procesa v podjetju Lineal. Ne znamo si več
predstavljati, kako bi obvladovali pošto, arhivirali dokumente, planirali
dogodke, vodili delovne naloge in porabo časa na posameznih projektih.«
»Kmalu po začetnem usposabljanju so zaposleni program že obvladali,« je na
koncu še dodal gospod Medved.
Gospod Ogrizek pojasnjuje, da si danes več ne predstavlja, da programske rešitve
ne bi imeli: »Če bi nam kdo vzel program Manto Insight, bi se počutil, kot da
sem ostal brez nog. Priporočam ga vsem, ki se ukvarjajo z goro raznih papirjev,
realizacijami, sestanki… Program je res namenjen timskemu delu in sledljivosti
projektov.«
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