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Predstavitev projekta uvedbe BI na MR MOL 

Cilj projekta: vzpostavitev namenskega analitično programskega orodja za       
poslovno obveščanje BIView  
 
 
Projektni partnerji: Mestno redarstvo MOL, CI MOL in Result d.o.o. 
 
 
Vzroki za projekt: 

  hitro naraščajoča količina podatkov, 

  potreba pa ažurnih informacijah (poročanje), 

  učinkovitejše izvajanje statističnih analiz za potrebe priprave obdobnih poročil, 

  potreba po učinkovitejšem planiranju in organizaciji dela, 

  različni podatkovni viri, 

  optimiziranje procesov poslovanja… 
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Pristop k projektu 

 
 
Način dela: 

 opredelitev vsebinskih zahtev po odsekih 

(delavnice), 

 priprava pogledov in takojšnji prenos v 

produkcijo. 

 
 
Viri podatkov: 

   redarski in inšpektorski informacijski sistem, 

   samodejne merilne naprave (radar), 

   ostali informacijski viri. 

 

DURS

(CURS)

UJP

Blagajna
RV

(MNZ)

MP

Radix

Drug zunanji 

sistem

(npr. JP-LPT)

Mestno redarstvo

Mestni inšpektorat

Računovodstvo

Sprejemna pisarna

Oddelek IT

Sistem RIIS

Fotoaparat

Radar

MRVL

(MNZ)

Mobilna naprava

Radar

BIView strežnik

BIView Dashboard

BIView Mobile BIView Explorer

Skladišče pogledov

Access ostali viriExcell

Poročila
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BIView 

  enostavna in uporabniku prijazna rešitev, 

  povezovanje podatkov iz različnih virov v enoten sistem, 

  predpripravljeni in personalizirani pogledi, 

  tabelarični in grafični prikaz podatkov, 

  enostaven izvoz podatkov, 

  … 
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Primer pogledov 



Obdelava podatkov samodejnih merilnih naprav (SMN): 
• Štetje prometa in merjenje (število in vrsta vozila, smer vožnje, hitrost-najvišja, povprečna) 

 

Pridobitev:  

• ugotovitev dejanske obremenjenosti lokacije v času meritev, 

• izboljšanje metodologije dela, 

• ugotavljanje obremenjenih odsekov cest, 

• načrtovanje dela, 

• Optimizacija izrabe tehničnih sredstev… 

Načrt: 

• merjenje v daljšem obdobju 24/7 in analiza podatkov 

 
Evidence SMN: 

 mar. 2013 mar. 2015 trenutno načrt 2016 

1. efektiva merjenj 

2. evidenca urejanja 

podatkov 

3. evidenca napak 

4. strokovna mnenja in 

servisne storitve  

5. evidenca pregleda 

varnostnih kopij 

6. komisijski zapisnik o 

prenosu varnostnih 

kopij 

7. pregled in primerjava s 

programom IMDIRS 

1. efektiva merjenj 

2. evidenca urejanja 

podatkov 

3. evidenca napak 

4. strokovna mnenja in 

servisne storitve  

5. evidenca pregleda 

varnostnih kopij 

6. komisijski zapisnik o 

prenosu varnostnih 

kopij 

 

1. efektiva merjenj 

2. evidenca urejanja 

podatkov 

3. evidenca napak 

4. strokovna mnenja in 

servisne storitve  

 

1. evidenca napak  

2. strokovna mnenja in 

servisne storitve  
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Rezultati 

 
Doseženi rezultati: 
 

  pohitrili in poenostavili smo pripravo statističnih poročil, 

  zmanjšali število ročno vodenih evidenc in seznamov – razbremenili kader, 

  organizacija in planiranje dela mestnih redarjev poteka bolj tekoče in učinkovito, 

  nadzor prometnih razmer in obremenitev v MOL je bolj učinkovit in natančen ter temelji na   
realnih podatkih, ki so merljivi in primerljivi s cilji itd. 

 

Nadaljnje možnosti: 
 
 vključitev finančnih podatkov, 

 vzpostavitev BIView Mobile, 

 širitev na druga vsebinska področja znotraj MU MOL. 
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Hvala za vašo pozornost ! 

 

Vprašanja? 

Pripombe? 

Predlogi? 


