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НАГРАДНО ПИТАЊЕ:

У ком веку су настали државни 

(government) информациони системи?



XV век ...



Khipu (Quipu)

Један од најстаријих 

уређених система 

за прикупљање, чување, обраду и дистрибуцију 

информација
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Штап и канап: Khipu

• Кипý потичу из периода Инка, 1400 – 1532 године. Краљевство 
Инка се простирало на територији данашњег Еквадора и 
централног Чилеа, са главним градом Коско (Cuzco), у високим 
Андима. 

• У документима колонизатора стоји да су кипý коришћени за 
прикупљање, чување и слање података по тркачима широм 
краљевства. 

• Сачувано их је око 600 у музејима и приватним колекцијама широм 
света.

• Инке су користиле децимални бројни систем. Сваки конопац на 
кипý има један или више чворова, који носе нумеричко значење. 
Врста и боја конопца носе такође различите информације. 

• Више о кипý : 

http://khipukamayuq.fas.harvard.edu/index.html
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Khipu - примери

http://en.wikipedia.org/wiki/Image:Quipu.png
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Живимо у времену услуга!

• банке

• осигуравајуће компаније

• трговина

• шпедиција и транспорт 

• туризам

• угоститељство

• образовање

• здравство

• јавна управа и администрација

• индустрија забаве

• класични сервиси (ауто, лепота, поправке, ...)

Више од 70% свих пословних активности су услуге:
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Дефиниција услуге

Услуга, као економска категорија, 

подразумева испоруку нематеријалне 

вредности купцу.
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Специфичност услуге

Излаз је нематеријалан

Клијент и давалац услуга су у контакту 

током пружања услуге



Информациони систем

за услуге
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Карактеристике ИС за услуге 

• Информациони систем за подршку 

услугама је значајно комплекснији од 

оног за подршку производњи! 

• Он мора да региструје све фазе током 

процеса испоруке услуге! 

Стандардизована 
инфраструктура

Аутоматизација

Стандардизован
процес

Оптимизација
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Front- и Back-Office 

информациони системи

• Front-office ИС подржавају пословне функције 
које су у додиру са клијентом.
– Маркетинг

– Продаја

– Постпродајна подршка

• Back-office ИС подржавају интерне пословне 
процесе и контакте са добављачима 
(материјала, опреме, услуга).

– Финансије

– Производња

– Складиштење

– ИТ



ИТ услуге



14

Примери ИТ услуга:
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Различити нивои ИТ услуге

Куба
Кенија Индија

Саудијска Арабија Сингапур
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Шта је управљање ИТ услугом?

• Уређени скуп дисциплина које 

обухватају

– културу, 

– организациону структуру, 

– процесе и 

– алате 

који заједно омогућавају ИТ 

организацији да развија и испоручује 

ИТ услуге врхунског квалитета. 
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Како почети 

управљање ИТ услугом?

• Корисници најчешће почињу од алата. 
Међутим, сами алати без културе, 
организације и процеса управљања услугом су 
промашена инвестиција.

• Неопходно је почети од културе и процеса. 
Комбинација ових елемената води до развоја 
и испоруке врхунске ИТ услуге. 
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Полазне претпоставке за 

унапређење ИТ услуга

• Већина организација које користе информациону 

технологију су данас зависне од ње. 

• Ако ИТ процеси нису имплементирани, 

управљани и подржавани на одговарајући начин,  

пословање организације ће трпети губитак, 

зависно од утицаја неизвршене ИТ услуге на 

пословање. 

• Организације у ИТ сектору све више настоје да 

се трансформишу из традиционалних 

испоручилаца ИТ решења у поуздане, ниско 

трошковне пружаоце (провајдере) ИТ услуга. 
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Поређење проактивне и 

реактивне испоруке  ИТ услуга

Корисници

“Реактивна” подршка

ЕкспертТим за подршку

Софтвер

Инжењер за подршку на терену
Хардвер

Диспечер

Корисници

Планирање подршке

Центар за подршку

Софтвер
Експерти

24x7

ЕкспертХардвер специјалиста

Хардвер

Центар за 

мониторинг

Мониторинг

24x7

Менаџер Менџерски тим

Рецепција за 

бригу о 

корисницима

24x7

Електронски приступ

“Проактивна” подршка
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Типови пружаоца ИТ услуге

• Тип 1. – Интерни 
сервис провајдер, 
опслужује једну 
пословну јединицу

Посл. 

јединица

Посл. 

јединица

• Тип 2. – Интерни 
сервис провајдер, 
опслужује више 
пословних јединица

Посл. 

јединица
Посл. 

јединица

Предузеће

Посл. 

јединица
Посл. 

јединица

Посл. 

јединица
Посл. 

јединица

Посл. 

јединица
Посл. 

јединица

Предузеће

• Тип 3. – Екстерни 
пословни провајдер, 
услужује више 
екстерних клијената

...

Посл. 

јединица
Посл. 

јединица

Екстерни

сервис

провајдер

Предузеће

Посл. 

јединица
Посл. 

јединица

Посл. 

јединица
Посл. 

јединица

Посл. 

јединица
Посл. 

јединица

Екстерни

сервис

провајдер

Предузеће
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Уговорени ниво услуге 

између провајдера и клијента

Правно посматрано, 

то може бити формални или неформални уговор.

Service level agreement  (SLA)
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Класично управљање услугом

ИСПОРУКА 

УСЛУГЕ

ПОДРШКА 

УСЛУЗИ

УПРАВЉАЊЕ УСЛУГОМ
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ISO/IEC 20000

Информациона технологија - Управљање услугама

објављен 26.05.2010. и као SRPS стандард
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Процес управљања ИТ услугом 
према ISO 20000-1:2011

корисник корисник

УСЛУГА
ЗАХТЕВ

за
услугу

СИСТЕМ ЗА УПРАВЉАЊЕ УСЛУГОМ

Дизајн и увођење нове или измењене услуге

Испорука услуге

РЕШАВАЊЕ

инцидената и проблема

УПРАВЉАЊЕ ОДНОСИМА

•интерно 

•са добављачима

КОНТРОЛА

•развој

•конфигурација

•промене

Управљање 

капацитетом,

континуитетом,

расположивошћу

Управљање 

сигурношћу

Буџетирање 

и наплата услуге

Управљање одговорношћу,        Управљање документацијом

Успостављање система услуге   Управљање ресусрима 

Вођење процеса које врши трећа страна
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ITIL
Information Technology Infrastructure Library

• Скуп процеса за испоруку и подршку ИТ 

услуга, описаних у библиотеци ИТ 

инфраструктуре.

• Стандард најбоље праксе у испоруци ИТ 

услуга, који промовише пословну ефективност 

и ефикасност. 

Service
Design

Service

ITIL

Service
Strategies

Service
Operation

Service
Design

Continual Service
Improvement

Service
Transition
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Позиција ITIL концепта у организацији

ITIL

Како радити 

у конкретној 

организацији?

Standard

Najbolja praksa

Primenjen sistem

Organizacioni propisi i procedure

Стандард

Најбоља пракса

Примењен систем

Организациони прописи и процедуре

Шта треба радити?
SRPS ISO/IEC 20000

Како радити у 

појединој области?

Како треба радити?
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ITIL v3 – кључни волумени

• Стратегија Услуге - идентификација погодног 
тржишта. 

• Дизајн услуге - активности које дефинишу развој 
услуге и  процесе који је подржавају. 

• Увођење услуге - имплементација излаза из 
активности дизајна услуге и/или креирање начина 
модификације постојеће услуге. 

• Вршење услуге - активности потребне за реализацију 
услуге и одржавање њене функционалности 
дефинисане као ниво услуге усаглашен са корисником. 

• Континуирано побољшање услуге - способност 
испоруке сталних побољшања квалитета услуге. 

Izvor: www.itil.co.uk

Service
Design

Service

ITIL

Service

Strategies

Service

Operation

Service

Design

Continual Service

Improvement

Service

Transition

Service
Design

Service

ITIL

Service

Strategies

Service

Operation

Service

Design

Continual Service

Improvement

Service

Transition

Service
Design

Service

ITIL

Service

Strategies

Service

Operation

Service

Design

Continual Service

Improvement

Service

Transition
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ПЕРСПЕКТИВА: 

• Приближавањем наше земље стандардима ЕУ, 

мораћемо да прихватимо и ITIL и ИСО 20000.

• Прихватање ITIL праксе и сертификација је велика 

промена за домаће испоручиоце ИТ услуга. 

• Многи пружаоци ИТ услуга ће морати да успоставе, 

документују и имплементирају процесе који пре тога 

нису постојали у организацији. Ово ће, такође, 

захтевати и одређене организационе промене, 

првенствено у расподели одговорности и овлашћења. 
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ITIL у пракси...

Увео сам ти све ITIL 
процесе и, што се 

мене тиче, ти си сада 
задовољан корисник!
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“ИТИЛ није за мене, ти силни 

процеси ће да закомпликују мој 

мали пословни систем”.  

ИТИЛ се не односи на велике или 

мале, он се бави ефикасношћу и 

ефективношћу ваших ресурса. 

Он вам нуди скуп најбољих 

пракси, да одаберете оно што ће 

бити најбоље за вас. ITIL is for ALL


