
 

 

REQUEST TRACKER (RT) 
Primer dobre prakse na primeru podjetja ENGROTUŠ d.o.o.  

 

Optimizacija poslovnih procesov je v današnjem času vse bolj pomemben element obstoja organizacij, zato je 
stalno izboljševanje le teh, njihova temeljna naloga. Izboljševanje kakovosti, skrajševanje časov in zniževanje 
stroškov predstavljajo ključne elemente konkurenčne prednosti vsake organizacije, ki pa k temu različno 
pristopajo. Za vsako podjetje je pomembno, da svoje procese izvaja čim bolj učinkovito in ravno informacijska 
tehnologija omogoča največ sprememb, ki pripomorejo k večji učinkovitosti in uspešnosti poslovnih procesov.  

Pozitivih prednosti in učinkov, ki jih v poslovne procese prinese informacijska tehnologija, se zaveda tudi veliki 
slovenski trgovec Engrotuš d.o.o.. Zavezani motu »vedno boljši« so želeli izboljšati organizacijo in delo s 
številnimi opravili in zahtevki, ki jih prejmejo od svojih zaposlenih in zvestih strank ter si zagotoviti boljši pregled 
nad delom zunanjih, pogodbenih izvajalcev. Rešitev so našli v orodju Request Tracker (RT), katerega ponudnik 
je podjetje Comtron d.o.o., sistemski integrator iz Maribora.  
 
Request Tracker (RT) je idealno orodje za organizacijo in sledljivost vseh opravil, zahtevkov in povpraševanj, ki 
so ga v podjetju Engrotuš d.o.o. uporabili v dva različna namena, in sicer na področju operativnih zadev ter na 
področju informatike.  
 
1. INFORMATIKA 

 
Zaposleni na podjetju Engrotuš d.o.o. kakršne koli napake vezane na področje informatike sporočajo preko 
spletnega portala Sharepoint. Pred oddajo novega primera se avtomatsko zazna in zapiše stroškovno mesto  
prijavljenega uporabnika.  Uporabnik mora izbrati samo še kategorijo napake ter dodati opis napake. 

 
Oddane zahtevke spremlja 10 zaposlenih oseb. Vsak na novo prejeti zahtevek prevzeme prva oseba, ki je prosta. 
Ker je Request Tracker (RT) sinhroniziran z AD imenikom, se na novem zahtevku prikažejo tudi kontaktni podatki 
osebe, ki je napako prijavila. V RT-ju sta dodani še dve prilagojeni polji Dejavnost in Razlog napake, v katera 
oseba, ki zahtevek rešuje, vnese potrebne informacije. Ta dodatna polja jim omogočajo izdelavo statistike kaj je 
največkrat krivda za napako. 
 
Vsak zaposleni, ki lahko oddaja nove zahtevke, se lahko kadarkoli prijavi v RT in preveri kateri njegovi zahtevki 
so še odprti in kateri zaključeni. Klik na polje Tickets – New Ticket ga preusmeri na obrazec za oddajo novega 
zahtevka. 



 

 

 
2. OPERATIVNE ZADEVE (POSLOVALNICE – PODIZVAJALCI) 
 
Uporabniki v poslovalnicah preko spletnega portala na Sharepointu prijavijo napako. Že vnaprej imajo 
pripravljen seznam možnih napak.  

Vsaka napaka ima v RT- ju določenega svojega vzdrževalca, kateremu se primer avtomatsko dodeli. Ker so 
vzdrževalci veliko na terenu, so o novem primeru avtomatsko obveščeni preko elektronske pošte. V kolikor 
novega primera ne morejo uredit sami oz. imajo za določene primere sklenjene pogodbe s podizvajalci, lahko 
primer posredujejo pogodbenemu podizvajalcu.  
 
Vsak podizvajalec ima kreirano svojo vrsto in dobi dostop do RT sistema. Ko vzdrževalec primer premakne v 
njihovo vrsto, dobijo preko elektronske pošte novo obvestilo. Podizvajalci težavo uredijo in primer zaključijo. O 
zaključku je nato obveščen tudi vzdrževalec.  
 
S takšnim načinom dela vzdrževalec na Engrotuš d.o.o. zelo enostavno naredi pregled opravljenih del po 
pogodbenih podizvajalcih. Vzdrževalec lahko v vsakem trenutku vidi katere primere je dal v delo kateremu 
podizvajalcu, kakšni so statusi primerov, ali se rešujejo ali so kje potrebne kakšne dodatne informacije… Na vsak 
posamezni primer si lahko doda tudi eskalacije ob preseženem času izvedbe, torej, da ga sistem avtomatsko 
obvesti, da bi moral biti zahtevek že zaključen.  
 
 »Z uvedbo rešitve Request Tracker (RT) smo optimizirali procese podpore 
strank in dobili natančen ter realen pregled nad vsemi zahtevki. Postali smo 
odzivnejši, opravila se izvajajo hitreje, vsi udeleženci znotraj sistema imajo 
pregled nad stanjem zahtevkov, prav tako je obremenjenost zaposlenih 
sedaj enakomerneje porazdeljena. Z uvedbo RT smo podporo strank 
zagotovo dvignili na višji nivo, kar se kaže v obojestranskem zadovoljstvu. 
Rešitev RT uspešno uporabljamo tudi z našimi zunanjimi izvajalci storitev in 
pogodbenimi vzdrževalci (eden izmed njih je tudi podjetje Comtron d.o.o. 
kot vzdrževalec IT sistema), ki do naših zahtevkov lahko dostopajo tudi 
preko mobilnih telefonov«, je povedal Aleš Burič, vodja IT v Engrotuš d.o.o. 


