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Циљ и исход предмета

− Упознавање са основама управљања пословим процесима и

могућностима трансформације операција организација које се баве

информационо-комуникационим технологијама и сервисима

− Примена принципа управљања процесима у случају оператора,

провајдера сервиса и провајдера садржаја и апликација кроз анализу

процеса стратегије, инфраструктуре и операција

− Студенти ће по окончању курса познавати основне принципе на

којима се заснива управљање пословним процесима у електронским

комуникацијама

− Студенти ће моћи да дефинишу правце управљања процесима, као и

да примене реинжењеринг процеса у обезбеђивању и наплати

сервиса, као и да идентификују процесе и делове пословања који

доносе највише приходе провајдерима



Садржај предмета

− Основе управљања процесима

− Основе реинжењеринга процеса

− Структура учесника на тржишту електронских комуникација, 

оператора, провајдера сервиса и провајдера садржаја и 

апликација

− Дефинисање основних пословних процеса, развој и обезбеђивање 

сервиса

− Идентификација ланца вредности у

електронским комуникацијама

− Реинжењеринг процеса у операцијама

обезбеђивања и наплате сервиса



Садржај предмета

− Примена мапе операционих процеса

− Улога пословне интелигенције у управљању процесима у 

електронским комуникацијама

− Анализа успешних стратегија управљања процесима и потреба за 

променом пословних политика у електронским комуникацијама

− Истраживање утицаја управљања на поједине процесе оператора,

провајдера сервиса и провајдера садржаја и апликација



− Предавања (на даљину, консултације путем доступних платформи)

− Самостални или тимски рад

− Тест и/или израда студија случаја у самосталном или тимском раду

Методе извођења наставе и начин оцењивања



Литература

− Обавезна

 Материјали и презентације са предавања

− Додатна
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