
poslovno informatiko podjetja
13.01.2011 v okviru predmeta SVIP (Strateški Vid
Poslovanja), ki jo je vodil 
koordinatorica smeri ga. 
Cimos od leta 2001. Skupina 
7000 zaposlenih in je sestavljena iz 4 stebrov: 
avtomobilski, energetski, steber kmetijske 
opreme in steber strojegradnje. 
 
Cimos TAM Ai je avtomobilski st
sodeluje s svetovno znanimi podjetji, kot so: 
Ford, Honeywell, Magna, Continental, Peugeo
Citroën, Lombardini, Aston M
TAM Ai se ukvarja z tehnologijami, kot so: litje, mehanska obdelava in 
varjenje. Na začetku nas je 
mag. Leon Šuntner, ki nam je

ki so obvezna za sprehod po proizvodnji. 
so navodila o obnašanju in varnosti 
smo se sprehodili po proizvodnih oddelkih
so nas poučile o posameznih 
proizvodnji hali in samem delu
Poudarili so, da so najbolj avtomatizirana livarna 
pri nas, kar je bilo možno tudi videti. 
z edinstveno metodologijo na svetu. 
mehanske obdelave in livarno, ker je bilo precej vro
videla česa podobnega, zato mi
prijetna izkušnja. 

Strokovna ekskurzija v podjetje
TAM Ai, d.o.o. 

Podiplomski študentje smeri 
informatike in e-poslovanja smo si lahko že drugo 
leto zapored ogledali podjetje Cimos TAM

namenom spoznati posamezne poslovne 
podjetja. Strokovna ekskurzija je potekala 

13.01.2011 v okviru predmeta SVIP (Strateški Vidiki Informatizacije
o je vodil predstojnik smeri g.prof.dr. Samo Bobek

 mag. Simona Sternad. Cimos TAM Ai je del skupine 
Skupina Cimos ima cca. 

7000 zaposlenih in je sestavljena iz 4 stebrov: 
avtomobilski, energetski, steber kmetijske 
opreme in steber strojegradnje. Več o podjetju... 

Cimos TAM Ai je avtomobilski steber, ki 
svetovno znanimi podjetji, kot so: 
well, Magna, Continental, Peugeot, 

Aston Martin,... Cimos 
Ai se ukvarja z tehnologijami, kot so: litje, mehanska obdelava in 

etku nas je lepo sprejel direktor industrializacije in prodaje 
r, ki nam je podrobneje predstavil podjetje.  

 
Nato nam je vodja informatike g. Uroš Zabukovšek 
predstavil informatiko v podjetju Cimos TAMa Ai
Osredotočil se je na organiziranost informatike in 
informacijske podpore v podjetju ter opisal izboljšave 
popisa in modeliranja poslovnih procesov v podjetju. 
 
Oblekli smo se v 
delovne halje in očala, 

ki so obvezna za sprehod po proizvodnji. Sledila 
so navodila o obnašanju in varnosti pri delu in že 

ehodili po proizvodnih oddelkih. Vodje 
posameznih procesih v 

in samem delu na linijah. 
Poudarili so, da so najbolj avtomatizirana livarna 
pri nas, kar je bilo možno tudi videti. Nekatere proizvode proizvajajo edini in/ali 
z edinstveno metodologijo na svetu. Ogledali smo si dva oddelka: 

in livarno, ker je bilo precej vroče. Sama še nikoli nisem 
esa podobnega, zato mi je obisk dal veliko dodatnega znanja

Marina Višnar, podiplomska študentka EPF
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