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POVZETEK
Živimo v času informacij, hitrega tempa življenja, nenehnih sprememb, izboljšav tehnologije
ter optimizacije. Optimiziramo poslovne procese, ljudi ter prav tako samo poslovanje. Danes
ena najpomembnejših poslovnih rešitev je celovita informacijska rešitev, znana kot ERP (angl.
Enterprise Resource Planning). ERP rešitev avtomatizira poslovne procese in nudi podporo
proizvodnji, nabavi, financam, računovodstvu itd. Avtomatizira procese, vnos podatkov je
enkraten. Na trgu je veliko ponudnikov ERP rešitev. Da bi poslovali s čim manjšimi stroški in
bili bolj prilagodljivi, konkurenčni, se poslovanje seli v t. i. računalništvo v oblaku (angl. Cloud
Computing). Veliko malih in srednje velikih podjetij se odloča za ta korak, saj če želijo biti
uspešni in konkurenčni ter korak pred drugimi, morajo delovati hitro, se hitro prilagoditi trgu,
strankam ter slediti trendom, spremembam, biti mobilni.
V magistrskem delu smo najprej predstavili, kaj so ERP rešitve, opisali smo zgodovinski razvoj
ERP rešitev, njihovo zgradbo, opisali smo svetovni trg ERP rešitev, predstavili trende ERP
rešitev, opredelili računalništvo v oblaku, katere so prednosti in slabosti računalništva v
oblaku, katere plasti računalništva v oblaku imamo, katere tipe oblakov imamo, kakšne so
značilnosti IT rešitev v oblaku. Predstavili smo ERP rešitve v oblaku, kakšne so njihove
prednosti in slabosti, kako je glede varnosti v oblaku. Predstavili smo tudi, kako poteka uvedba
ERP rešitev v oblaku, kateri so razlogi za uvedbo, kakšen je postopek uvedbe, katere pristope
poznamo, kako dolgo traja uvedba in kakšni so stroški te ter kdaj je uvedba uspešna.
Predstavili smo tri svetovno znane ponudnike ERP rešitev v oblaku: podjetja SAP, Oracle ter
Microsoft. Omejili smo se na njihove rešitve za mala in srednje velika podjetja; te so: SAP
BUSINESS ONE, ORACLE E-BUSINESS SUITE ter MICROSOFT DYNAMICS 365 BUSINESS
CENTRAL. Primerjali smo jih po arhitekturi, po modulih ter po metodologiji uvajanja.
Ugotovili smo, da so si v osnovi izbrane ERP rešitve zelo podobne, imajo podobne module.
Vsak ponudnik ERP rešitve ima svojo metodologijo uvajanja.
Ključne besede: ERP rešitve v oblaku, Cloud Computing, uvedba ERP, oblak, SAP BUSINESS
ONE, ORACLE E-BUSINESS SUITE, MICROSOFT DYNAMICS 365

ZUSAMMENFASSUNG
Wir leben in einer schnelllebigen Zeit voll mit Informationen, ständig im Wandel, mit
fortwährenden Verbesserungen und Optimierungen. Optimiert werden Geschäftsprozesse,
Menschen sowie der Geschäftsverkehr selbst. Zu den wichtigsten Geschäftslösungen gehört
heute die so genannte Geschäftsressourcenplanung, bekannt auch als ERP (eng. Enterprise
Resource Planning). Die ERP-Lösung automatisiert die Geschäftsprozesse und unterstützt
verschiedene Bereiche, wie Produktion, Einkauf, Finanzen, Rechnungswesen, wobei die
Prozesse vollautomatisiert ablaufen und die Dateneingabe einmalig erfolgt. Der Markt bietet
uns eine Vielzahl an verschiedenen ERP-Anbietern. Um die Kosten möglichst niedrig zu halten
und gleichzeitig flexibel und wettbewerbsfähig zu sein, werden die Geschäftsprozesse in die
so genannte Datenwolke (eng. Cloud Computing) versetzt. Viele kleine und mittelständische
Unternehmen entscheiden sich für diesen für den Erfolg und Vorsprung notwendigen Schritt,
damit sie schneller agieren und mobil bleiben können, sich schnell dem Markt- und
Kundenbedürfnissen anpassen und neuen Trends und Änderungen folgen können.
In meiner Masterarbeit setze ich mich mit den ERP-Lösungen auseinander, stelle ihre
Entwicklung durch die Geschichte und ihre Struktur dar, beschreibe den globalen Markt der
ERP-Lösungen, stelle diesbezüglich die Trends vor, definiere die Datenwolke, ihre Vor- und
Nachteile, beschreibe Schichten und Arten der Datenwolken und erläutere die IT-Lösungen in
der Cloud. Ich befasse mich mit den ERP-Lösungen in der Cloud, ihren Vor- und Nachteilen,
auch bezüglich der Sicherheit. Darüber hinaus beschreibe ich auch die Einführung der ERPLösungen in der Cloud, die Gründe für die Einführung, den Einführungsvorgang, die bekannten
Verfahren, ihre erforderliche Dauer sowie die Kosten dafür und wann man letztendlich von
einer erfolgreichen Einführung sprechen kann. Ich stelle drei weltweit bekannte Anbieter der
ERP-Lösungen vor: SAP, Oracle und Microsoft. Dabei beschränke ich mich auf ihre Lösungen
für kleine und mittelständische Unternehmen, wie SAP BUSINESS ONE, ORACLE E-BUSINESS
SUITE sowie MICROSOFT DYNAMICS 365 BUSINESS CENTRAL und vergleiche sie in ihrer
Architektur, Modulen und Einführungsweise und kann abschließend feststellen, dass sich die
ausgewählten ERP-Lösungen in ihren Modulen sehr ähnlich sind, jedoch bietet jeder ERPAnbieter seine eigene Einführungsweise an.
Schlüsselwörter: ERP-Lösungen in der Cloud, Cloud Computing, ERP-Einführung, Datenwolke,
SAP BUSINESS ONE, ORACLE E-BUSINESS SUITE, MICROSOFT DYNAMICS 365.
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1 UVOD
1.1 Opis področja in opis problema
Živimo v času informacij, hitrega tempa življenja, nenehnih sprememb, izboljšav tehnologije
ter optimizacije. Optimiziramo ljudi, poslovne procese, prav tako samo poslovanje. Danes so
ene najpomembnejših poslovnih rešitev celovite informacijske rešitve, znane kot ERP (angl.
Enterprise Resource Planning). ERP rešitve avtomatizirajo poslovne procese in nudijo podporo
proizvodnji, nabavi, financam, računovodstvu itd. Avtomatizirajo procese, vnos podatkov pa
je enkraten. Na trgu je veliko ponudnikov ERP rešitev. Da bi poslovali s čim manjšimi stroški in
bili bolj prilagodljivi, konkurenčni, se poslovanje seli v t. i. računalništvo v oblaku (angl. Cloud
Computing). Veliko malih in srednje velikih podjetij se odloča za ta korak, saj če želimo biti
uspešni in konkurenčni drugim, moramo delovati hitro, se hitro prilagoditi trgu, strankam in
slediti trendom, spremembam, biti mobilni, saj bomo le tako korak pred drugimi.
V magistrskem delu se bomo osredotočili na ERP rešitve v oblaku za mala in srednje velika
podjetja, v nadaljevanju MSV podjetja. Opredelili bomo, kaj ERP rešitve so, kronološko bomo
predstavili zgodovino, razvoj ter zgradbo ERP rešitev, pogledali svetovni trg ERP rešitev in
trende ERP rešitev. Osredotočili se bomo na računalništvo v oblaku, katere prednosti in
slabosti prinaša računalništvo v oblaku, predstavili značilnosti ERP rešitev v oblaku, katere so
prednosti in slabosti ERP rešitev v oblaku. Opisali bomo uvedbo ERP rešitev v oblaku,
predstavili tri večje ponudnike ERP rešitev, kot so SAP, Oracle in Microsoft, ter primerjali
njihove izbrane ERP rešitve v oblaku za MSV podjetja.

1.2 Namen, cilji in hipoteze raziskave
Namen magistrskega dela je s pomočjo domačih in tujih virov zbrati dejstva in zanimivosti na
področju ERP rešitev v oblaku za MSV podjetja. Povzeti določene ugotovitve različnih študij na
to tematiko ter primerjati prednosti in slabosti med ERP rešitvami in ERP rešitvami v oblaku.
Cilji naloge so naslednji:








predstaviti, kaj so ERP rešitve,
opisati zgodovinski razvoj ERP rešitev,
predstaviti trende ERP rešitev,
predstaviti računalništvo v oblaku,
predstaviti tri največje ponudnike ERP rešitev,
primerjati in analizirati izbrane rešitve ponudnikov ERP rešitev v oblaku za MSV
podjetja,
na podlagi prebrane domače in tuje literature podati lastno mnenje glede ERP rešitev
v oblaku v prihodnosti.
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Hipoteze magistrskega dela, ki smo jih zastavili in jih bomo preverili, so:
H1: Varnost podatkov je največji dejavnik, da se organizacije ne odločijo za uvedbo ERP
rešitev v oblaku.
H2: Čas uvedbe ERP rešitev v oblaku je za 40 % hitrejši od časa uvedbe tradicionalnih
ERP rešitev na lokaciji organizacije.
H3: Uvedba ERP rešitev v oblaku zmanjša stroške za informacijsko tehnologijo ali IT vsaj
za 30 %.

1.3 Predpostavke in omejitve dela
Predpostavljamo, da ima skoraj vsako MSV podjetje v Sloveniji ERP rešitev ter da razmišljajo o
selitvi poslovanja v oblak. Zaradi selitve svojega poslovanja v oblak imajo organizacije manjše
stroške, večjo učinkovitost ter večjo konkurenčno prednost pred konkurenti. Predpostavljamo
tudi, da obstaja zadosti literature o tej tematiki.
Največjo omejitev pri magistrskem delu vidimo v pomanjkanju strokovne literature v
slovenskem jeziku. Velika omejitev je tudi nedostopnost do določenih virov, člankov, študij, ki
so plačljive. Omejili se bomo predvsem na tuje, svetovno pomembne ponudnike ERP rešitev v
oblaku, kot so SAP, Oracle in Microsoft, in njihove oblačne rešitve za MSV podjetja, to so SAP
Business One, Oracle E-Business Suite ter Microsoft Dynamics 365.

1.4 Predvidene metode raziskovanja
V magistrskem delu bomo uporabljali različne metode raziskovanja, najbolj tiste, ki se
nanašajo na deskriptivni pristop – primeren za opisovanje pojmov, metodo analize, s katero
bomo analizirali domačo in tujo literaturo. Uporabili bomo metodo deskripcije, saj bomo
opisovali pojme o ERP rešitvah v oblaku. Uporabili bomo metodo kompilacije, saj bomo
povzemali ugotovitve, znanja, stališča različnih avtorjev. Uporabili bomo tudi komparativno
metodo raziskovanja, saj bomo proučevali, primerjali dejstva, odnose, procese z namenom
odkrivanja podobnosti in razlik med tradicionalnimi ERP rešitvami in ERP rešitvami v oblaku.
Magistrsko nalogo bomo pripravili postopoma, saj bomo najprej ustrezno literaturo poiskali,
zbrali zadostno količino literature ter se seznanili s pravilnikom, navodili za izdelavo pisnih del
Ekonomsko-poslovne fakultete v Mariboru in začeli s pisanjem.
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2 CELOVITE INFORMACIJSKE REŠITVE
Organizacije se dnevno soočajo s spremembami tudi v okolju, v katerem delujejo. Prav tako se
sooča s spremembami konkurenca, dnevno se optimizirajo poslovni procesi, naloge, kako biti
boljši in biti pred zasledovalci. Največji problem je, da če tem spremembam ne sledimo, nismo
več konkurenčni ali pa nas dohiti konkurenca. Dinamika teh sprememb sili organizacije, da se
nenehno posodabljajo. Zato je dobro imeti ter izbrati pravo celovito informacijsko rešitev
(angl. Enterprise Resouce Planning v nadaljevanju ERP).

2.1 Opredelitev ERP rešitev
Celovite informacijske rešitve so znane kot ERP rešitve, brez katerih si srednje velika in velika
organizacija oz. sodobne organizacije ne morejo predstavljati obstoja. Ko iščemo termin »ERP«
po spletu in v različni literaturi, najdemo veliko definicij. Nekatere novejše navajamo v
nadaljevanju.
NetSuite (2017) definira ERP rešitev kot koncept, ki vključuje različne procese, ki so bistvenega
pomena za vodenje organizacije, vključno z računovodstvom, inventarjem, upravljanjem
naročil, človeškimi viri, upravljanjem odnosov s strankami (angl. CRM – Customer Relationship
Management) itd. Na najbolj osnovni ravni je ERP programska oprema, ki združuje vse te
različne funkcije v en celotni sistem z namenom racionalizacije poslovnih procesov in
informacij v organizaciji. Osrednja značilnost vseh ERP rešitev je skupna baza podatkov, ki
podpira poslovne funkcije, ki jih poslovne enote uporabljajo.
Needleman (2017) definira: »ERP v osnovi opredeljujemo kot modularno programsko rešitev,
katera vključuje različne module, kateri so integrirani, od upravljanja odnosov s strankami,
upravljanja dobavnih verig (angl. SCM - Supply Chain Management), poslovne inteligence
(angl. BI - Business Intelligence), upravljanja z materialnimi viri (angl. MRP – Materials
Resource Management) itd. V osnovi je ERP sistematičen pristop za upravljanje celotne
organizacije, ne samo financ, z integracijo vseh teh modulov tvori enotno, kohezivno celoto.«
Rešitev ERP je gotova programska oprema v podjetju oziroma poslovni informacijski sistem, ki
avtomatizira in integrira številne notranje poslovne procese (O'Brien, 2005).
Syspro (2017) navaja, da se splošno gledano ERP rešitev nanaša na avtomatizacijo in
integracijo osnovne dejavnosti družbe, ki ji pomaga osredotočiti se na učinkovitost in
preprosto na uspeh. ERP rešitev avtomatizira in integrira ključne poslovne procese, kot so
sprejemanje naročil kupcev, razporejanje opravil, vodenje evidenc zalog, finančnih podatkov
itd. ERP rešitve prinašajo velike izboljšave v učinkovitosti katerekoli organizacije, pomagajo pri
določanju poslovnih procesov, da je izpolnjena celotna dobavna veriga, zaščitijo pomembne
poslovne podatke, dobro opredeljujejo vloge in sam varnostni dostop do podatkov itd.
Microsoft (2016) definira ERP rešitev kot sistem, ki pomaga organizacijam upravljati njihove
finance, oskrbovalno verigo, proizvodnjo, poslovanje, poročanje in človeške vire. Uporabljajo
se za izboljšanje in avtomatiziranje ključnih delov poslovanja.
Rebello (2015) pravi: »ERP je sistem, ki se uporablja za načrtovanje in kontrolo vseh vitalnih
poslovnih funkcij v organizaciji. Moderna ERP rešitev vizualizira, kaj se v organizaciji dogaja in
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izboljšuje odločanje glede resursov v organizaciji, glede ljudi, materialov, gotovega blaga,
strojev, glede pošiljk dobaviteljev in naročil strank«.

2.2 Zgodovina in razvoj ERP rešitev
Kronološko gledano je razvoj ERP rešitev potekal v štirih fazah. Od prvotnih programov za
spremljanje in vodenje zalog so se razvili v kompleksne in obširne ERP rešitve. Slika 1 prikazuje
kronološki razvoj ERP rešitev (Bobek in Sternad, 2007).
Slika 1: Kronološki razvoj ERP rešitev.

Vir: Povzeto po Bobek in Sternad (2007).
Kot je razvidno s Slike 1, so se prvotno pojavile rešitve, ki se nanašajo na ponovno točko
naročanja (angl. Reorder Point), ali ROP rešitve, sledili so sistemi za naročanje materialov
(angl. Material Requirements Planning) ali MRP rešitve ter sistemi za načrtovanje proizvodnih
kapacitet (angl. Capacity Requirements Planning) ali CRP. Sledili so sistemi za načrtovanje
proizvodnih virov (angl. Manufacturing Resource Planning II) ali MRP II rešitve ter ERP rešitve.
Vendar pa to še ne pomeni konca razvoja ERP rešitev. ERP rešitve se razvijajo še naprej. Po
letu 1990, ko se prvič pojavi kratica ERP, sledi ERP II leta 2000 ter razširitev rešitve ERP (angl.
Extended ERP) ali X-ERP. Vendar se razvoj ERP rešitev tukaj ne ustavi, saj se ERP rešitve
razvijajo naprej. V nadaljevanju bomo pisali o začetku razvoja ERP rešitev ter o določenih
mejnikih, ki so zaznamovali sam razvoj ERP rešitev.
ROP rešitve: Razvoj ERP rešitev se začne z ROP (angl. Reorder Point) rešitvami, ki so se prvič
pojavile okoli leta 1950. Temeljijo na sistemu točk ponovnega naročanja. Te rešitve so bile
prvotno ročne, nato mehanizirane, šele kasneje računalniško podprte. Informacijska podpora
je bila namenjena predvsem kontroliranju in upravljanju zalog (Grobiša 2007).
4

MRP rešitve: Pojavile so se po letu 1965 kot sistemi za naročanje materialov in sistemi za
načrtovanje proizvodnih kapacitet (angl. Capacity Requirements Planning) ali CRP. Programi
MRP so sestavljali načrt dela, načrtovanje kosovnic ter seznam inventarja. S temi moduli smo
lahko določili bodoče nabavne zahteve, se pravi, kaj je potrebno za izdelavo, kaj imamo in kaj
bomo delali (Wallace, 2001). Predvsem so se uporabljali za avtomatiziranje pogosto
uporabljene funkcije podpore ter rutinska opravila, izdelani so bili za vsako organizacijo
posebej. Programi niso zadovoljili glavnih potreb uporabnikov ter niso bili končani v
predvidenem času ter s predvidenimi stroški, ker ni bilo sodelovanja ključnih uporabnikov
določene organizacije (Fifer, 2017 po Sternad, 2011).
MRP II rešitve: Po letu 1975 so se pojavile kot sistemi za načrtovanje proizvodnih virov (angl.
Manufacturing Resource Planning II). Od MRP rešitev se MRP II rešitve razlikujejo po tem, da
imajo funkcionalnost, ki omogoča načrtovanje proizvodnih kapacitet in zbiranje informacij o
stanju proizvodnega procesa, ter uvajajo principe povratnih zank za opozarjanje na neustrezne
zmogljivosti virov. V standardnih rešitvah so ponudniki MRP II začeli uporabljati najboljše ideje
svojih strokovnjakov in strank (angl. Best Practice) in jih z dodatnimi moduli vključili v rešitve,
začeli so spremljati tehnološko zgradbo modulov. Tako so lahko aplikacije potekale na drugih
različnih platformah, operacijskih sistemih ter različnih sistemih za upravljanje s podatkovnimi
bazami. Rešitve MRP II so prerasle v tako imenovane ERP rešitve (Fifer, 2017 po Sternad,
2011).
ERP rešitve: Izraz ERP je prvo začelo uveljavljati podjetje Gartner group leta 1990 za rešitve, ki
so funkcionalnost širile tudi na področja (financ, človeških virov, vzdrževanje ipd.), ki jih niso
podpirale MRP II rešitve. ERP rešitve zagotavljajo večjo integracijo poslovanja (Bobek in
Sternad, 2007).
ERP II rešitve: Pojavile so se po letu 2000, vključujejo sodelovanje z drugimi dobavitelji, kupci
ter organizacijami (Hoeven, 2009). Povečal se je obseg funkcionalnosti ERP rešitev na
funkcionalnost strežbe (angl. front office); sem sodijo SCM, e-poslovanje, ter CRM (Harwood,
2004).
X-ERP rešitve: So poslovne aplikacije, ki razširijo funkcionalnost ERP rešitev, vendar so ločene
aplikacije, ki se lahko uvajajo kot samostojne aplikacije. Če jih ponuja ponudnik rešitve ERP, so
lahko nove verzije, usklajene z jedrom rešitve ERP ali pa tudi ne (Fifer, 2017 po Sternad 2011).

2.3 Zgradba ERP rešitev
V osnovi so ERP rešitve sestavljene iz določenih programskih modulov. Slika 2 prikazuje
najpogostejše module, ki jih najdemo v ERP rešitvi. Seveda ima vsak ponudnik ERP rešitve
svojo različico modulov. Ponudniki ERP rešitev prilagajajo module glede na organizacijo, v
kateri uvajajo rešitev, tudi glede na to, v kateri branži se organizacija nahaja.
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Slika 2: Najpogostejši moduli v ERP rešitvi.

Vir: Povzeto po Bobek in Sternad (2007).
Kot je razvidno s Slike 2, je ERP rešitev sestavljena iz naslednjih modulov: marketing in prodaja,
načrtovanje proizvodnje in razvoj, proizvodnja in kontrola inventarja, nabava, distribucija,
kakovost, finance in računovodstvo, človeški viri, informacijske storitve itd. To seveda niso vsi
programski moduli, ampak so najosnovnejši in najpogosteje uvedeni moduli v organizaciji.
Kot smo že omenili, je ERP rešitev sestavljena iz skupne podatkovne baze, preko katere lahko
dostopajo vsi zaposleni, se pravi uporabniki, seveda če imajo omogočen dostop do določenih
podatkov. Na najbolj osnovni ravni je večina ERP rešitev sestavljena po arhitekturi
odjemalec/strežnik. Slika 3 prikazuje arhitekturo odjemalec/strežnik. Novejše ERP rešitve so
zgrajene na trinivojski arhitekturi odjemalec/strežnik.
Slika 3: Trinivojska arhitektura odjemalec/strežnik.

Vir: Povzeto po Bobek et al. (2009).
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Nivoji trinivojske arhitekture odjemalec/strežnik – kot jih navaja Sajko (1997) – so:
1. Uporabniški nivo, kateri predstavlja delovno postajo odjemalca.
2. Poslovni nivo, v katerem se odvija ter oblikuje proces aplikacije.
3. Nivo dostopa do podatkovne baze, predstavlja strežnik podatkovne baze, ki omogoča
dostop sistema do podatkov, podatkovne baze ter diska. Vključuje doseg in shrambo
podatkov.
Prednost trinivojske arhitekture odjemalec/strežnik je skalabilnost1(Sajko, 1997). Ta
arhitektura omogoča uporabo različnih platform uporabniških vmesnikov. Aplikacije tečejo na
enem ali več podatkovnih strežnikih na poslovnem nivoju, medtem ko lahko razvijemo
uporabniški nivo tako, da se hkrati odvija na različnih odjemalčevih platformah, ki so
priključeni na iste strežnike poslovnega nivoja (Sajko, 1997).
Če pogledamo trinivojsko arhitekturo v kontekstu ERP rešitev, lahko rečemo, da je v ERP
rešitvah združena večina poslovnih procesov in obdelajo velik del transakcij v organizaciji. Na
ravni organizacije uporabljajo ERP rešitve eno podatkovno bazo, v kateri je vsak podatek
zapisan samo enkrat. ERP rešitve omogočajo dostop do podatkov v realnem času, povezujejo
obdelave transakcij in planirajo poslovne aktivnosti (Bobek in Sternad, 2007).

2.4 Svetovni trg ERP rešitev
Veliko je ponudnikov ERP rešitev. Pomagali si bomo s podatki neodvisne študije iz leta 2017
skupine Panorama Consulting Solutions: Clash of the Titans 2017, ki je od oktobra 2015 do
novembra 2016 zajela 470 anketirancev, ki so uvedli ali izbrali naslednje ERP rešitve. Najbolj
pogosto so bile izbrane ERP rešitve podjetij SAP, Oracle in Microsoft.
Vse ERP rešitve niso enake. Nekatere so prevelike, druge so premajhne in tretje so ravno
pravšnje. Mnoga srednje velika podjetja menijo, da so vse ERP rešitve enako dobre, vendar ni
tako. ERP rešitve se delijo na naslednje stopnje oz. skupine (angl. Tier). Prva (Tier 1) stopnja: v
osnovi so to ERP rešitve SAP, Oracle, ki so zasnovane tako, da služijo potrebam velikih
korporacij in organizacij, ki so večinoma zapletene, drage ter imajo številne oddelke, so
globalno na več lokacijah in zahtevajo veliko časa ter stroškov za samo uvedbo. Prihodki teh
se merijo v milijardah. Skupni stroški lastništva (angl. Total Cost of Ownership) ali TCO so
najvišji v Tier 1. V drugo (Tier 2) stopnjo spadajo ERP rešitve, ki ustrezajo srednje velikim
podjetjem, prav tako je več ponudnikov teh ERP rešitev, kot so Microsoft, Infor in drugi.
Napram Tier 1 so manj kompleksne in TCO so nižji, v njej imamo vertikalne ERP rešitve, to so
rešitve, osredotočene na zapletenost ene zelo specializirane industrije, ter horizontalne ERP
rešitve, ki so pogosteje pri srednje velikih podjetjih, namestijo in podpirajo jih lokalni partnerji
in ponujajo nižje TCO. V tretji (Tier 3) so rešitve, ki imajo najnižje TCO. Te rešitve ne ponujajo
funkcionalnosti rešitev Tier 1 in 2 niti se ne morejo kvalificirati kot ERP rešitve. S temi orodji
mala podjetja dobivajo osnovne računovodske sposobnosti ter se hitro uvedejo (Compudata,
2013).

1

Skalabilnost je zmožnost sistema, da se prilagaja povečanim zahtevam po obdelavi na predvidljiv način, pri tem
pa sistem ne postane prezapleten, predrag ali nemogoč za upravljanje (IBM 2018a).
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Slika 4: Svetovni trg ERP po podatkih študije Panorama Consulting Solutions 2017.

Vir: (Panorama Consulting Solutions, 2017).
Slika 4 prikazuje svetovni trg ERP. Kot vidimo, imajo največji odstotek ERP trga ERP rešitve 2.
stopnje (Tier 2). Sledi SAP, ki ima 19 % trga, sledi mu Microsoft Dynamics, ki ima 16-% delež
trga. Oracle in Infor pa imata vsak po 13-% delež. V nadaljnje bomo na kratko opisali tri večje
ponudnike.
SAP
Seznam top ERP ponudnikov ni nikoli popoln brez omembe podjetja SAP. Čeprav je trg
preplavljen z najrazličnejšimi ponudniki ERP rešitev v oblaku, je podjetju SAP uspelo obdržati
vodilno mesto med ponudniki. Po zadnjih ocenah oblačno ERP rešitev SAP podpira preko
35.000 strank, ki jih lahko najdemo v več kot 100 državah. Letne raziskave kažejo, da ima ta
programska oprema oziroma oblačna ERP rešitev vodilno vlogo, ko gre za tržni delež. Oblačna
ERP rešitev SAP pokriva širok spekter od računovodstva do človeških virov (Patel, 2013).
Microsoft
Je zaupanja vreden ponudnik programske opreme na vseh ravneh in enako lahko rečemo za
njegove ERP rešitve. S preko 83.000 strankami je Microsoft dobro podjetje z močnim
partnerskim kanalom. Microsoft ponuja programsko opremo z upravljanjem odnosov z
strankami (angl. Customer Relationship Managent software) in poslovne rešitve (angl.
Business Solutions), ki so osredotočene na izboljšanje komunikacijskih kanalov v obeh smereh
B2B (angl. Business to Business) ter B2C (angl. Business to Customer). Microsoftova ERP
rešitev je cenovno ugodnejša, vendar ponuja odlično paleto rešitev za to ceno (Patel, 2013).
Infor
S preko 70.000 strankami ima velik vpliv na trgu ERP rešitev. Infor ponuja velik izbor ERP
rešitev, ki so prilagojene, da ustrezajo tudi posebnim potrebam. Vse njihove ERP rešitve so
vertikalno usmerjene in cenovno zmerne za storitve, ki jih ponujajo. Infor trenutno ponuja
storitve preko 1100 vladnim agencijam, preko 7000 proizvajalcem strojev in preko 3000
finančnim skupinam (Patel, 2013).
V naslednjih poglavjih bomo podrobneje opisali ponudnike podjetij SAP, Oracle ter Microsoft.
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2.5 Trendi ERP rešitev
Vse več organizacij sprejema računalništvo v oblaku (angl. Cloud Computing) kot najboljši
način za zagotavljanje višje vrednosti za stranke po nižjih stroških. Po mnenju industrijskih
opazovalcev bo sprejemanje ERP rešitev v oblaku v prihodnosti povzročilo vsaj osem trendov
(Hutchison, 2014):
1. Več industrijskih rešitev. Nedavno razvite ERP rešitve v oblaku lahko podpirajo
horizontalno in vertikalno rast z zagotavljanjem naprednih funkcionalnosti in dovolj
prostora za širitev brez dodatnih stroškov. Manj porabljenih sredstev ne pomeni le
nižjih stroškov in konkurenčnih cen in posledično višje stopnje dobička, temveč sprosti
druga sredstva za pospeševanje rasti.
2. Mala in srednje velika podjetja bodo diktirala prihodnost oblačnih ERP rešitev. Po
mnenju analitikov bodo mala in srednje velika podjetja diktirala prihodnost oblačnih
ERP rešitev, saj se napram velikim podjetjem, kjer je v ozadju kompleksnejša IT
struktura, lahko hitro prilagodijo ERP rešitvam v oblaku.
3. Bolj vsestranske storitve. Drugi ponavljajoči se trend je dvotirni ERP model, ki
organizacijam omogoča, da nekatere funkcionalnosti rešitev ERP obdržijo na lokalnih
strežnikih, pri čemer dodajajo več orodij v oblaku. Dvotirni ERP model ne le, da ponuja
organizacijam funkcionalnosti v skladu s specifičnimi zahtevami, ampak tudi
uporabnikom daje natančne informacije v realnem času za boljše odločanje o npr.
nenadnih spremembah v prodaji, inventuri, proračunu in obsegu strank ipd. Zaradi
vseh teh razlogov številne organizacije razmišljajo o uporabi računalništva v oblaku.
4. Prihranek časa in denarja. ERP rešitve v oblaku omogočajo podjetjem veliko večjo
prilagodljivost, prihranijo čas in denar pri vzdrževanju, kar pomeni posledično večji
dobiček.
5. Zaklenitev strank ponudnikov oblačnih ERP rešitev – predvsem z namenom, da so
uporabniki njihovih ERP rešitev popolnoma odvisni od ponudnikov ERP rešitev v oblaku
ter njihovih izdelkov in storitev. Zaklepanje ponudnikov pomeni predvsem le znatne
stroške s prehodom k drugemu ponudniku ter posledično preprečitev prihoda novih
ponudnikov na trg oblačnih ERP rešitev, kar lahko povzroči monopolistično
konkurenco.
6. Povečano povpraševanje po mobilnosti. Ker so razvijalci ERP rešitev videli večji apetit
po ERP rešitvah naslednje generacije, se osredotočajo na razvijanje novih mobilnih
aplikacij ter privabljajo nove generacije zaposlenih, ki želijo uporabljati najnovejšo
infrastrukturo programske opreme v oblaku.
7. Bolj informirani uporabniki. Oblačne ERP rešitve so pritegnile veliko pozornosti in
zbujajo radovednost. Ponudniki teh vabijo potencialne stranke, da iščejo več
podrobnosti. Ponudniki ERP rešitev v oblaku nudijo popolne informacije o rešitvah, ki
jih ponujajo. Tako pomagajo lastnikom podjetij sprejemati odločitve o prihodnosti
njihovih organizacij.
8. Vrhunska funkcionalnost. Funkcije, ki so vključene v programsko opremo ERP rešitve
v oblaku, se lahko uporabljajo skupaj z mobilnimi napravami za opravljanje različnih
nalog in nadzor nad poslovanjem tudi, kadar so uporabniki na drugi strani sveta.
Zahvaljujoč neprimerljivo vodstveni fleksibilnosti in svobodi gibanja, ki jih ponujajo ERP
rešitve v oblaku, se pričakuje, da se bodo kolektivne skupine udeležencev v prihodnosti
še bolj razširile, kar bo vodilo do nadaljnjega razvoja ERP in večje koristi za uporabnike.
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Večina komponent ERP rešitev je že prestavljena v oblak in integrirana z novimi funkcijami za
napredne funkcije. Zato so se številne organizacije po vsem svetu odločile, da bodo svoje javne
finance, človeške vire, dobavne verige in upravljanje s strankami uporabile na javnih, zasebnih
ali hibridnih oblakih. Vendar pa obstaja še en razlog, zakaj se vse več podjetij močno zanima
za oblak ERP. Ker se gospodarski in regulativni pritiski povečujejo, se viri porabijo hitreje, kupci
pa postajajo vse zahtevnejši. ERP rešitve v oblaku prinašajo eno izmed redkih možnosti, ki jih
organizacija lahko uporablja za razširitev na lokalni ali globalni ravni z minimalnim tveganjem
Hutchinson (2014).
Prav tako za leto 2018 navaja Milan (2018) naslednje trende ERP rešitev:
Povečana avtomatizacija procesov
Avtomatizacija še naprej preoblikuje ameriško gospodarstvo in proizvodni prostor še naprej
vodi veliko inovacij v tem prostoru. Povečana avtomatizacija vodi do izboljšanih procesov v
celotnem podjetju. Avtomatizacija procesov v ERP vključuje avtomatizacijo poslovnih funkcij,
ki so bile enkrat izvedene ročno, prakso, ki je nekoč povzročila daljše časovne okvire za
dokončanje, višje stroške in večje stopnje napak. Orodja za avtomatizacijo se lahko uporabljajo
na več področjih dela ERP: od kontrole kakovosti do upravljanja inventarja. Razmislite o
primeru poenostavljenega postopka, izboljšanega z avtomatizacijo ERP, ki se ujema z računi
za kupljeno blago, oceni stopnjo dobička novih delovnih mest, izvaja simulacije za čas dobave
projektov in upravlja nadzor nad zalogami, vse v integriranem procesu. Avtomatizacija teh
izračunov in funkcij zahteva manj namenskega časa za osebje in vodi do natančnejših napovedi
za prodajne ekipe, ki jih strankam nudijo. Modeliranje avtomatizacije delovne obremenitve je
koristno v celotni proizvodni industriji, ki ga vodijo integrirani ERP podatki in proizvodna
orodja. Avtomatizacija in predvidevanje modelov pomagata podjetjem oceniti poslovne
rezultate različnih dejavnosti in bolje vključiti različne dele organizacije v proizvodnji in
odločanju (Milan, 2018).
Povečana uporaba oblaka
Premikanje ERP funkcij v oblak bo še naprej pogost pojav v letu 2018. Uporaba oblačnih ERP
storitev podjetjem omogoča, da se hitro odzovejo, ko rastejo, hitro povečujejo uporabo
aplikacij za zaposlene in stranke ter ko se zbirajo, shranjujejo in analizirajo podatki za
proizvodnjo. Strokovnjaki menijo, da se bo prehod v oblak v zadnjih 18–24 mesecih še naprej
pospešil v novem letu. Mnoga podjetja, ki so že prenašala aplikacije, kot so upravljanje s
človeškimi viri in upravljanje s strankami, so videla, da so učinkovite in prihranijo vire. Selitev
ERP rešitve v oblak zmanjšuje čas zamika med aplikacijami in pomaga izboljšati analizo in
poročanje. Zakaj se selijo ERP rešitve v oblak? Preprosto zaradi hitrosti današnjega poslovanja.
Podjetja želijo rešitev, ki omogoča prilagodljivost, saj se poslovni modeli nenehno razvijajo. Da
bi bili pred krivuljo in izkoristili nove priložnosti, vodstva ugotavljajo, da potrebujejo orodja, ki
omogočajo agilne operacije, proizvodnjo, učinkovitost, znižanje stroškov in dostop do
tehnologije; to omogočajo oblačne ERP rešitve. Medtem ko še vedno obstajajo kratkoročne
težave v migraciji tradicionalnih ERP rešitev v oblak, koristi zaradi morebitnih oportunitetnih
stroškov znatno presegajo slabosti. Čeprav lahko nekateri proizvajalci še vedno potrebujejo
temeljne podatke in funkcionalnost, da bi zaradi regulativnih ali varnostnih razlogov ostali
lokalni, izboljšave v oblaku in ERP pomenijo, da so težave na področju latentnosti in varnosti
obravnavane na trgu ERP. Rast ERP v letu 2018 se bo osredotočila na varnostne izboljšave in
strojno učenje (Milan, 2018).
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Inteligentna ERP rešitev
Umetna inteligenca (angl. Artificial Intelligence) ali AI je pripravljena na velike spremembe v
načinu delovanja sistemov ERP v letu 2018. Te tehnologije bodo omogočile večjo
samozadostnost v prostoru ERP in manj odvisnosti od interakcij med človekom.
Med načini, ki jih navaja Milan (2018), da bo umetna inteligenca verjetno napredovala v
zmogljivosti ERP leta 2018, so:












AI lahko zagotovi izboljšano funkcionalnost storitev za stranke, ki združuje, interpretira
in hitro odgovarja na vprašanja strank; poganjajo jih velike podatkovne baze prejšnjih
poizvedb. Ti odgovori, ustvarjeni z umetno inteligenco, se lahko uporabijo za prihranek
na področju človeških storitev za stranke in za zagotavljanje prve preiskave, ki lahko
odgovori na številna pogosta vprašanja.
Chatbote2 lahko uporabimo za rudarjenje podatkov v trenutku interakcije s stranko,
lahko hitro dostopajo do podatkov in te podatke posredujejo uporabnikom storitev za
stranke in strankam, lahko podrejajo zbirke baze podatkov in hitreje potegnejo ustrezne
podatke, da pospešijo rešitve.
Dinamični potek dela se spreminja glede na nove tehnologije umetne inteligence. ERP
rešitve lahko zdaj analizirajo, kako uporabniki dostopajo in uporabljajo te informacije, da
priporočajo spremembe procesov, ki optimizirajo funkcionalnost ERP. ERP rešitve lahko
zaznajo te vzorce uporabe in ustvarijo avtomatizirane akcije, da prihranijo čas in celo
preoblikujejo vmesnike, da najbolje ustrezajo običajnim uporabniškim vzorcem
uporabnika.
Povečana storitev na terenu omogoča, da tehniki in drugi zaposleni na terenu uporabljajo
orodja virtualne realnosti, ki sodelujejo z ERP rešitvami in podatki, ki jih vsebujejo, da bi
zagotovili vpoglede in rešili težave. Virtualna stvarnost, chatboti in pametne naprave
bodo medsebojno delovale na nove načine, da bi podjetjem, zaposlenim in strankam
pomagale pri zagotavljanju večje vrednosti. Na primer: povečana realnost in digitalni
pomočniki lahko tehničnim vzdrževalcem pomagajo diagnosticirati in odpraviti težave z
vzdrževanjem v realnem času z dostopom do zgodovine vzdrževanja, specifikacij zasnove,
virtualnih potopnih diagramov, tehničnih dokumentov in zgodovine učinkovitosti.
Poglobljena analitika je možna, saj ERP rešitve izkoriščajo ogromne količine podatkov, ki
jih zagotavljajo priključeni deli in stroji. Programi analitike, vgrajeni v ERP, lahko zbirajo,
tabelirajo in prikazujejo te podatke v realnem času, kar omogoča boljše razumevanje in
odločanje. Zaposleni bodo lahko natančno določili in se odzvali na trende, ki jih nudi
inteligentni prikaz teh informacij v realnem času. Namesto, da bi se sklicevali na skupine
podatkov strokovnjakov, da bi prekoračili podatke in našli priložnosti, bodo sami ERP
rešitvi posredovali te vpoglede.
Pametno spremljanje uspešnosti in analitika se bo pojavila, saj funkcije človeških virov
znotraj ERP rešitev zagotavljajo novo analizo uspešnosti zaposlenih: od globlje analize
prodajnih območij do korelacije ocen uspešnosti z demografskimi podatki in stopnjami
zadrževanja. Vodje človeških virov (angl. Human Resources) ali HR so oboroženi z več
informacijami in analizami, tako pomagajo zaposliti zaposlene za boljše delovanje ter
produktivnost.

2

Chatboti so AI programi, ki simulirajo interaktivni človeški pogovor z uporabo ključnih predhodno izračunanih
uporabniških stavkov ter zvočnih ali besednih signalov (Techopedia, 2018).
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Bolj globalne rešitve
Globalnim proizvajalcem so ERP rešitve v letu 2018 pripravljene pomagati pri ustvarjanju novih
priložnosti in učinkovitosti v celotni svetovni dobavni verigi. ERP rešitve v oblaku zlasti
pomagajo partnerjem dobavne verige sinhronizirati in izmenjavati podatke ter nuditi
vpoglede, ki izboljšujejo učinkovitost, oblikovanje cen in dobiček. Večkratne lokacije in
partnerji lahko zdaj hkrati dostopajo do istih podatkov, da sodelujejo in sprejemajo boljše
odločitve v krajšem času. ERP-ji omogočajo integracijo poslovnih procesov med globalnimi
partnerji, igranje na moči in omogočanje integriranih poslovnih procesov po vsem svetu
(Milan, 2018).
Nov poudarek na varnosti
Ponudniki razumejo, da če se več funkcij in podatkov premakne v oblak in hibridna okolja,
obstaja vedno večja potreba po zaščiti varnosti. Raziskava je pokazala, da 89 % anketirancev
napoveduje, da se bo število spletnih napadov na ERP rešitve povečalo v naslednjih 12-ih
mesecih. Z lastniškimi pravicami intelektualne lastnine in potrošnikov, ki jih vsebujejo ERP
rešitve, se bo potreba po zanesljivih varnostnih ukrepih verjetno povečala leta 2018 (Milan,
2018).
Boljši uporabniški vmesniki
Z več funkcijami, ki se premikajo v ERP rešitev, je potreba po boljšem uporabniškem vmesniku
ključna za podjetja, ki želijo izkoristiti zmogljivosti teh sistemov. Zagotavljanje intuitivnih,
prilagodljivih in preprostih uporabniških vmesnikov omogoča boljše stopnje sprejema in
nakupa rešitve. Konfiguracija je pomembna potreba, da ERP rešitve služijo različnim skupinam
zaposlenih z različnimi vlogami in potrebami (Milan, 2018).
Uporaba računalniškega pomnilnika
Računalništvo v pomnilniku omogoča shranjevanje podatkov ne na podatkovne baze na disku,
temveč v pomnilniku z naključnim dostopom (angl. RAM). Ta prenos pomnilnika omogoča
dostop do informacij in njihovo uporabo hitreje in za več uporabnikov istočasno (Milan, 2018).
ERP rešitve prej niso imele nikakršne interakcije z drugimi aplikacijami in orodji. ERP rešitev je
združila zaledne (angl. back-office) funkcije, kot so finance in človeški viri, operativna področja,
kot so proizvodnja, zaloge in prevoz, ter sprednje (angl. front-office) funkcije, s katerimi se
soočajo stranke, kot so prodaja, trženje in storitve za stranke. ERP rešitve omogočajo
podjetjem na primer uvajanje novih poslovnih področij, povezanih s podatki in storitvami,
povezanimi z izdelki in ne le s samimi izdelki. Podjetja lahko uporabijo informacije ERP, da
strankam in potrošnikom zagotovijo izdelke, ki se kombinirajo, in storitve, ki izboljšujejo in
dopolnjujejo proizvode, ki jih kupijo. Ponudniki ERP rešitev si prizadevajo ustvariti dodatne
izboljšave z mobiliziranjem zmogljivosti in spoznanj. Podjetja bodo našla nove tržne
priložnosti, nove poslovne modele in nove prihodke (Milan, 2018).
V nadaljevanju je predstavljeno računalništvo v oblaku.
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3 RAČUNALNIŠTVO V OBLAKU
3.1 Opredelitev računalništva v oblaku
Ko iščemo termin »računalništvo v oblaku« (angl. Cloud Computing) v literaturi in na spletu,
najdemo različne in številne opredelitve tega termina, saj vsak avtor različno opredeljuje ta
termin, ki pa ima zelo kompleksno zgradbo. Ko pomislimo na računalništvo v oblaku, si
predstavljamo recimo nek splet računalnikov, povezanih v internet. »Oblak« si pa vsak
posameznik predstavlja drugače. Če pogledamo širše, ima vsak posameznik oziroma avtor
definicije prav, saj na svoj način zadane bistvo, vendar z drugimi besedami. Da bi prišli do tega
in videli bistvo računalništva v oblaku, moramo stopiti korak nazaj in pogledati z več
perspektiv. V nadaljevanju so predstavljene različne definicije računalništva v oblaku.
Nacionalni inštitut standardov in tehnologije ZDA (angl. NIST- National Institute of Standards
and Technology) opredeljuje računalništvo v oblaku kot skupek računalniških virov (npr.
omrežij, strežnikov, podatkovnih centrov, aplikacij in storitev) ter kot model, ki nam omogoča
dostop povsod v najkrajšem času in s čim manjšim vodstvenim vložkom ali interakcijo s strani
ponudnika (Mell in Grance 2011).
Rouse (2017c) definira računalništvo v oblaku kot splošni izraz za zagotavljanje gostujočih
storitev prek interneta.
IBM (2018) definira računalništvo v oblaku preprosto kot »oblak« na zahtevo računalniških
virov – vse od aplikacij do podatkovnih centrov preko interneta na podlagi plačila po uporabi.
Mahmood (2014) pravi: »Računalništvo v oblaku je dokaj nova paradigma, ki transformira IT
in sam komercialni sektor, ki je vključen v preoblikovanje same poti organizacijskih storitev,
kako so načrtovane, uvedene. Bolj kot uporabo kompleksnih programskih rešitev stranke
začenjajo zaznavati, da lahko z oblačnimi storitvami dobijo vse potrebno za IT.«
Računalništvo v oblaku je paradigma IT, ki omogoča dostop do skupnih sistemskih virov in
storitev višje ravni povsod, kjerkoli, ki jih je mogoče hitro zagotoviti z minimalnimi napori
pogosto preko interneta (Wikipedia, 2018).
Je slog računalništva, kjer so skalabilne in elastične IT zmogljivosti dostavljene zunanjim
odjemalcem kot storitev z uporabo IT (Gartner, 2018).
Računalništvo v oblaku je niz disciplin, tehnologij in poslovnih modelov, ki se uporabljajo za
zagotavljanje IT virov kot storitev na zahtevo (Reeves, 2009).
V zadnjem času se vse bolj uporablja izraz računalništvo v oblaku. Oblak ponazarja globalno
omrežje, pogosto ga uporabljamo v diagramih, sam izraz pa je prispodoba za internet. V ozadju
je precej zapletena infrastruktura (Mesojedec, 2009).
Računalništvo v oblaku je v bistvu neka vrsta zunanjega izvajanja računalniških programov.
Uporabniki dostopajo do programske opreme in aplikacij kjerkoli jih potrebujejo, medtem ko
so ti »v oblaku.« To pa pomeni, da jim ni treba skrbeti za stvari, kot so npr. skladiščenje, lahko
preprosto uživajo v končnem rezultatu (Saleforce, 2018).
Računalništvo v oblaku posameznikom in podjetjem ponuja alternativo, ki je prilagodljiva
nakupu aplikacij, infrastrukture in storitev. Tovrstna rešitev poleg velike fleksibilnosti prinaša
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tudi potencialno manjše stroške poslovanja, kar omogoča, da plačajo le za dejansko porabo. V
smislu prilagodljivosti storitve, lahko uporabnik najame storitev glede na njegovo potrebo.
Kapacitete lahko enostavno sprosti, ko teh več ne potrebuje pri tem ni potrebe po novem
zaganjanju strežnika. Mala podjetja v začetku poslovanja po navadi nimajo lastne računalniške
infrastrukture, zato je za njih primerno računalništvo v oblaku, saj to prinaša manjše stroške
pri vzpostavitvi računalniške infrastrukture ter ne rabijo več zmogljive strojne opreme.
Najpogostejše in najbolj znane brezplačne storitve v oblaku so: socialna omrežja, npr. Twitter,
Facebook, spletne pošte npr. Hotmail, Gmail, spletna mesta za deljenje in gledanje videov,
Netflix, Youtube, spletna mesta za urejanje dokumentov, kot je Google Docs in MS office Web
App itd. (Čehovin, 2011).
Iz različno podanih definicij računalništva v oblaku vidimo, da je sama definicija odvisna od
perspektive avtorja. Nekateri avtorji se nagibajo k vidiku uporabnika, drugi pa k vidiku
infrastrukture računalništva v oblaku. Zanima nas predvsem definicija računalništva v oblaku,
ki je pomembna za MSV podjetja.
Miller (2009) pravi: »Ključ do definicije računalništva v oblaku je sam »oblak.« Oblak je
masivno omrežje strežnikov ali individualno povezanih računalnikov v omrežje. Pri tem
pridemo do vprašanja, kaj sploh je oblak? Je preprosto zbirka računalnikov in strežnikov, ki so
dostopni preko interneta. Ta strojna oprema je tipično last tretje osebe v enem ali več
podatkovnih skladiščih (angl. data center).« Slika 5 prikazuje, kako se posamezni uporabnik
poveže v oblak.
Slika 5: Povezovanje v oblak.

Vir: Miller (2009).
Slika 5 prikazuje, kako se posamezni uporabnik poveže v oblak preko svojega osebnega
računalnika ali druge naprave preko spleta. Posameznemu uporabniku »oblak« zgleda kot ena
aplikacija, naprava ali dokument. Strojna oprema v oblaku in sam operacijski sistem, ki upravlja
vse te strojne povezave (angl. Hardware connections), sta nevidna (Miller, 2009).
Gojčič (2018) pravi: »Računalništvo v oblaku prinaša fleksibilnost ter nižje stroške poslovanja,
saj organizacijam omogoča, da plačajo samo točno porabo kapacitete obdelave in
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shranjevanja podatkov in se pri tem izognejo skritim stroškom. Storitev je fleksibilna predvsem
zato, ker uporabnik sam najema storitve glede na njegovo potrebo po npr. dodatnih
zaposlenih, odpovedih itd. V primeru, da kapacitet v oblaku več ne rabi, jih v trenutku lahko
sprosti. Strežnika ni potrebno ponovno zaganjati, saj vse poteka dinamično. Računalništvo v
oblaku je priložnost za mala in novonastala podjetja, saj v začetku nimajo lastne računalniške
infrastrukture, ki je potrebna za začetek poslovanja, in sama računalniška infrastruktura
predstavlja prevelike stroške. Glede na razmere, ki so prisotne v letu in pol v gospodarstvu, so
tudi te imele velik vpliv na to, da organizacije dajejo veliko pozornosti k računalništvu v oblaku.
Predvsem je potrebno paziti na izdatke in zelo težko je spregledati rešitev, ki ti prinaša
cenovnejšo in fleksibilnejšo uporabo ter dostop do računalniških storitev. Storitve se ne
poganjajo na lokalnih računalnikih, zato ni potrebe po dragi in zmogljivi strojni opremi.
Pomemben je samo dostop do spleta oziroma oblaka, zato je potrebno poganjati le spletni
brskalnik. V oblaku imamo vrsto aplikacij, ki so plačljive in brezplačne ter za zasebno ali
poslovno rabo. V prihodnosti pričakujemo tudi operacijske sisteme, ki bodo delovali na podlagi
aplikacij v oblaku. To pa posledično pomeni, da računalniki ne bodo potrebovali vedno večje
zmogljivosti, cena bo nižja, kar predstavlja za podjetje manjše stroške pri nabavi teh. V
poslovnem svetu računalništvo v oblaku učinkovito odgovarja na sodobne trende, ki zahtevajo
popolno optimiziranje IT procesov, popoln ali delen prenos IT-ja na zunanje izvajanje (angl.
outsourcing). S tem se stroški vzdrževanja optimizirajo, zmanjšajo. Zmanjšajo se investicije v
opremo ter zmanjša se potreba po lastnih IT strokovnjakih.«

3.2 Prednosti in slabosti računalništva v oblaku
Računalništvo v oblaku je prineslo številne prednosti in slabosti, ki jih bomo v nadaljevanju
podrobneje opisali, pojasnili. Poglavje 3.2 smo povzeli po Miller, 2009.
Prednosti
Prednosti, ki jih prinaša računalništvo v oblaku, so naslednje:













nižji stroški pri strojni opremi,
boljše delovanje aplikacij v oblaku,
nižji stroški za IT infrastrukturo,
lažje vzdrževanje,
nizki stroški glede programske opreme,
nenehno avtomatsko programsko posodabljanje,
večja računska moč,
neomejene kapacitete za shranjevanje (angl. Unlimited Storage Capacity),
povečana podatkovna varnost,
izboljšana povezljivost, kompatibilnost med različnimi operacijskimi sistemi, različnimi
formati datotek,
lažje skupinsko delo,
dostop od kjerkoli.

Velika finančna prednost računalništva v oblaku je, da ni več potrebe po visoko zmogljivih
računalnikih, saj aplikacije tečejo v oblaku, prav tako ni več potrebe po velikih trdih diskih in
podatkovnih nosilcih. Pri večjih organizacijah lahko IT oddelek zazna nižje stroške pri
računalništvu v oblaku, saj ni več potrebe po zmogljivejših strežnikih ter IT osebju. Pri lažjem
vzdrževanju mislimo na stroške vzdrževanja, ki so zreducirani v računalništvu v oblaku
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predvsem pri strojni opremi in programski opremi. Programska oprema se nam nenehno
avtomatsko posodablja v oblaku. Večja je tudi računska moč, saj je več računalnikov in
strežnikov povezanih v oblak. Povedano drugače: opravimo lahko več opravil. Imamo tudi
neomejene kapacitete za shranjevanje. Povečana je tudi podatkovna varnost: če nismo v
oblaku, lahko izgubimo dragocene podatke, če se nam sesuje osebni računalnik ali lokalni
strežnik. Če se sesuje računalnik v oblaku, so podatki še vedno nekje v oblaku in so dosegljivi.
Izboljšana je tudi povezljivost, kompatibilnost med operacijskimi sistemi, saj ni pomembno,
kateri operacijski sistem uporabljamo. V oblaku so pomembni samo podatki in ne operacijski
sistem. Prav tako ni pomembno, v kakšnem formatu so dokumenti in aplikacije v oblaku. Lažje
je skupinsko delo v oblaku, saj je to velika prednost računalništva v oblaku, sposobnost, da več
uporabnikov hkrati enostavno sodeluje med seboj pri deljenju dokumentov in projektov. Lažje
skupinsko delo pa pomeni hitrejše zaključevanje skupnih projektov s popolnim sodelovanjem
vseh sodelujočih, ne glede na njihovo geografsko lokacijo. Z računalništvom v oblaku lahko
vsak kjerkoli sodeluje v realnem času.
Slabosti
Računalništvo v oblaku ima naslednje slabosti:






konstantna potreba po internetni povezavi,
ne deluje dobro, če imamo počasno internetno povezavo,
spletne aplikacije so včasih počasnejše od namiznih,
vprašljiva varnost podatkov,
podatki se lahko izgubijo.

Če želimo dostopati do te programske opreme, potrebujemo internet. Ne deluje dobro pri
počasnih internetnih povezavah. Nekatere storitve v oblaku imajo manj funkcij kot namizne.
Prisotna je tudi možnost izgube podatkov, vprašljiva pa je lahko tudi varnost teh.

3.3 Plasti računalništva v oblaku
Mell in Grance (2011) definirata »plasti« oziroma naslednje modele računalništva v oblaku, ki
jih v nadaljevanju pojasnjujemo (Slika 6):
1. Programska oprema kot storitev (angl. Software as a Service) – SaaS.
2. Platforma kot storitev (angl. Platform as a Service) – Paas.
3. Infrastruktura kot storitev (angl. Infrastructure as a Service) – IaaS.
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Slika 6: Shema računalništva v oblaku.

Vir: (Johnston, 2009).
Infrastruktura kot storitev (IaaS)
Najosnovnejša oblika računalništva v oblaku je infrastruktura kot storitev (IaaS), ki omogoča
uporabo virtualiziranih računalniških virov preko interneta. IaaS je poleg programske opreme
kot storitve (SaaS) ter platforme kot storitve (PaaS) ena od treh glavnih kategorij storitev
računalništva v oblaku. V IaaS modelu oblačni ponudnik gostuje komponente infrastrukture,
ki so tradicionalno prisotne v lokalnem podatkovnem središču, vključno s strežniki, strojno
opremo za shranjevanje ter omrežjem. Ponudnik IaaS-a ponuja tudi vrsto storitev, ki
spremljajo te infrastrukturne komponente. Te lahko vključujejo podrobno obračunavanje,
nadzorovanje, dostop do dnevnika, varnostno kopiranje, replikacijo in obnovitev. Te storitve
vse bolj usmerjajo politike, kar omogoča uporabnikom IaaS-a izvajanje večje ravni
avtomatizacije in orkestracije za pomembne infrastrukturne naloge. Uporabnik lahko na
primer izvaja politiko za uravnavanje obremenitve zaradi ohranjanja dostopnosti in
učinkovitosti aplikacije. Kupci IaaS-a imajo dostop do virov in storitev preko interneta. Vsak
model računalništva v oblaku zahteva udeležbo ponudnika. Ponudnik je pogosto tretja
organizacija, ki je specializirana za prodajo IaaS-a. Organizacije izberejo IaaS, ker je pogosto
lažje, hitrejše in stroškovno učinkoviteje za delo, ne da bi morali kupovati, upravljati in
podpirati osnovno infrastrukturo. IaaS je učinkovit model za delovne obremenitve, ki so
začasne, eksperimentalne ali se hitro spremenijo. Če podjetje razvija nov izdelek programske
opreme, je morda bolj stroškovno učinkovito preko ponudnika IaaS-a. Na primer, ko je nova
programska oprema preizkušena in izpopolnjena, jo lahko podjetje odstrani iz okolja IaaS. Na
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splošno stranke IaaS-a plačujejo na podlagi uporabe, običajno po uri, tednu ali mesecu.
Nekateri ponudniki IaaS-a zaračunavajo kupcem tudi na podlagi količine prostora virtualnega
računalnika, ki ga uporabljajo. Obstaja veliko ponudnikov IaaS-a. Pomembnejši so Amazon
Web Services in Google Cloud Platform, Microsoft Azure itd. Na trgu IaaS-a je tudi veliko
manjših, nišnih ponudnikov, kot so Rackspace Managed Cloud, CenturyLink Cloud,
DigitalOcean itd. Predvsem pa uporabniki IaaS-a morajo pred izbiro ponudnika pozorno
preučiti storitve, zanesljivost in stroške, hkrati pa biti pripravljeni izbrati nadomestnega
ponudnika in po potrebi prerazporediti na nadomestno infrastrukturo (Rouse, 2017a).
Gojčič (2018) navaja naslednje glavne lastnosti IaaS-a:











virtualizacija3,
avtomatizacija in orkestracija,
federacija,
elastičnost in skalabilnost,
samopostrežba,
večnajemniški model,
merjenje storitev,
konsolidacija in centralizacija,
migracija virtualcev,
replikacija podatkov.

Prednosti IaaS-a, ki jih navaja IBM (2018), so:



ni potrebe za vlaganje v lastno strojno opremo,
fleksibilne ter inovativne storitve na zahtevo.

Gojčič (2018) pravi: »IaaS zagotavlja procesne, podatkovne, omrežne ter drugih računalniške
vire. Uporabnik lahko namesti in zaganja poljuben operacijski sistem in aplikacije, nima pa
nadzora nad infrastrukturo oblaka ter ima praviloma omejen nazor nad omrežnimi
komponentami«.
Nekatere komercialne in odprtokodne IaaS platforme, ki so trenutno na voljo, kot jih navaja
Gojčič (2018), so:
Amazon AWS, OpenStack, OpenNebula, Eucalyptus, VMware vCloud, Microsoft Hypre-V
Cloud, Apache VCL, Nimbus, Xen Cloud Platform, OpenQRM, RedHat CloudForms, IBM
SmartCloud, Oracle IaaS.
Platforma kot storitev (PaaS)
Platforma kot storitev (PaaS) je model računalništva v oblaku, v katerem ponudnik tretje strani
ponuja strojno in programsko orodje, običajno tisto, ki je potrebno za razvoj aplikacij, preko
interneta. Številni izdelki PaaS so namenjeni razvoju programske opreme, zato so uporabniki
PaaS-a razvijalci. Te platforme ponujajo infrastrukturo za izračun in shranjevanje podatkov ter
urejanje besedil, upravljanje različic, zbiranje in preizkušanje storitev, ki razvijalcem pomagajo
hitreje in učinkoviteje ustvarjati novo programsko opremo. Izdelek PaaS lahko razvijalskim

3

Virtualizacija je način, kako na enem kosu strojne opreme (delovni postaji ali strežniku) poganjati več navideznih
kosov strojne opreme (Spletina, 2010).
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skupinam omogoča, da sodelujejo in delajo skupaj ne glede na njihovo fizično lokacijo. Glavna
korist PaaS-a je preprostost in uporabnost za uporabnike. Če na primer ponudnik PaaS-a doživi
prekinitev storitve ali druge motnje v infrastrukturi, lahko to negativno vpliva na stranke in
povzroči drage izgube produktivnosti. Zaklepanje ponudnika je še ena pogosta težava, saj
uporabniki ne morejo enostavno preseliti veliko storitev in večino podatkov, ki so bili
pridobljeni prek enega izdelka PaaS, k drugemu konkurenčnemu izdelku. Uporabniki morajo
ovrednotiti poslovna tveganja izpada storitev in zaklepanja preden se zavežejo ponudniku
PaaS-a. Možne so tudi notranje spremembe izdelka PaaS. Ponudnik PaaS-a na primer preneha
podpirati določen programski jezik ali se odloči, da bo uporabil drugačen nabor razvojnih
orodij. To je lahko za uporabnike zelo moteče ter težko. Obstaja veliko ponudnikov PaaS-a, ki
ponujajo orodja in storitve, potrebne za izgradnjo poslovnih aplikacij v oblaku: na primer
Google App Engine, ki podpira distributirane spletne aplikacije z uporabo Jave, Python, PHP,
Red Hat OpenShift ponuja PaaS za ustvarjanje odprtokodnih aplikacij z uporabo različnih
jezikov, podatkovnih baz in komponent, tukaj so še ponudniki Heroku, Microsoft Azure,
Amazon Web Services Elastic Beanstalk itd. Mnogi ponudniki storitev PaaS ponujajo podobne
storitve, vendar lahko vsak ponudnik ustvari edinstvene kombinacije ter seveda omejitve.
Pomembno je, da uporabniki PaaS-a lahko preizkusijo bodoče ponudnike PaaS-a, saj jim lahko
ti tako zagotovijo, da njihove storitve izpolnjujejo katerekoli poslovne ali tehnične zahteve:
npr. kateri programski jeziki so podprti in podobno (Rouse, 2017b).
Glavne karakteristike PaaS-a, ki jih navaja Gojčič (2018), so:












samopostrežba,
avtomatizirano upravljanje in spremljanje,
skalabilnost,
večnajemniški model,
visoka razpoložljivost aplikacij in podatkov,
centraliziran nadzor,
varovana platforma ter dostop,
merjenje in zaračunavanje porabe,
celostno podprt življenjski cikel razvoja aplikacij,
integracijski model storitev,
podprt skupinski razvoj.

Prednosti Paas-a, ki jih navaja IBM (2018), so:




hitrejši razvoj aplikacij ter hitrejši prihod na trg,
minutna namestitev spletnih aplikacij v oblaku,
zmanjšanje kompleksnosti z vmesno programsko opremo kot storitvijo.

Gojčič (2018) pravi: »PaaS omogoča postavitev različnih tipov aplikacij, ki so razvite z uporabo
programskih jezikov in orodij, ponujenih s strani ponudnika. Uporabnik pri tem ne upravlja in
nadzira spodaj ležeče infrastrukture (omrežja, shrambe, operacijskega sistema ali strežnika),
temveč ima nazor nad nameščeno aplikacijo in pogosto tudi nastavitvami gostujočega okolja.«
Nekatere ponudniki PaaS platform in storitev, kot jih navaja Gojčič (2018), so:
Amazon Elastic Beanstalk, RedHat OpenShift, Google App Engine, Windows Azure, IBM
SmartCloud, Oracle PaaS, Vmware vFabric/Cloud Foundry, Force.com, CloudBees, VumuLogic,
AppScale.
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Programska oprema kot storitev (SaaS)
Programska oprema kot storitev SaaS je model distribucije programske opreme, v katerem
ponudnik tretje strani gosti aplikacije in jih ponuja kot storitev prek interneta. SaaS odpravlja
potrebo po lastnih podatkovnih centrih, po namestitvah in poganjanju aplikacij na svojih
računalnikih. Odpravlja stroške nabave, zagotavljanja in vzdrževanja strojne opreme ter
licenciranja programske opreme, namestitve ter podpore. Druge koristi, ki jih prinaša SaaS
model, so fleksibilna plačila, namesto nakupa programske in za njo strojne opreme se stranke
raje odločijo za ponudbo SaaS-a, saj se storitev plačuje mesečno po porabi oziroma po modelu
»pay as you go.« Predhodno znani stroški omogočajo podjetjem boljše in predvidljivejše
načrtovanje proračuna (Rouse, 2016).
Gojčič (2018) pravi: »Pri SaaS modelu računalništva v oblaku aplikacij ni potrebe po namestitvi
ali zagonu na krajevnem računalniku, niti se ubadati z vzdrževanjem ter nadgrajevanjem
aplikacij. V tem modelu računalništva v oblaku potrebuje uporabnik internetni dostop ter
brskalnik za ostalo poskrbi ponudnik storitve. Pri SaaS-u uporabljamo programsko opremo,
katera je v oblaku na ponudnikovi infrastrukturi. Več odjemalcev hkrati dostopa do nje, po
navadi z uporabo »tankih« klientov in spletnih brskalnikov. SaaS nudi storitve programskih
rešitev, kot so rešitve za sodelovanje, komunikacijo, spremljanje, upravljanje vsebin, finance
ipd. Njihovi uporabniki so poslovni uporabniki. Na strani ponudnikov storitev IT v oblaku gre
za kompleksne, običajno distribuirane računalniške sisteme, ki jih po navadi ne upravlja le en
subjekt, temveč cela skupina. Naročnik teh storitev, uporabnik, praviloma ne pozna strukture
tega sistema, temveč pozna le ključne parametre storitve, ki jo najema oziroma uporablja.«
Največji tržni delež na Saas trgu imajo podjetja Salesforce, Microsoft, IBM, Eletronic Arts,
Oracle, Activision, SAP in drugi (Statista, 2018).

3.4 Tipi oblakov
Poznamo več tipov oziroma modelov oblakov glede na namestitev. V osnovi poznamo tri
modele oziroma tipe (Rouse, 2017c):
 javni oblak (angl. public cloud),
 privatni oziroma zasebni oblak (angl. private cloud),
 hibridni oziroma mešani oblak (angl. hybrid cloud).
Slika 7 nam prikazuje različne tipe oziroma modele oblakov glede na namestitev.
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Slika 7: Tipi oblakov.

Vir: (Rouse, 2017c).
JAVNI OBLAK
Interoute (2018) navaja, da je javni oblak najbolj razširjen ter prepoznaven primer
računalništva v oblaku za mnoge potrošnike, v katerem so storitve oblaka zagotovljene v
virtualiziranem okolju in dostopne prek javnega omrežja, kot je internet. Po definiciji je javno
dostopen vsem, ne glede na to, kdo jih uporablja. Javni oblaki po drugi strani zagotavljajo
storitve več strankam, ki uporabljajo isto skupno infrastrukturo. Javni oblak je v bistvu
internet. Ponudniki storitev uporabljajo internet za pridobivanje virov, kot so aplikacije (SaaS)
in shranjevanje, ki so na voljo širši javnosti ali na »javnem oblaku.« Primeri nekaterih javnih
oblakov so Amazon Elastic Compute Cloud (EC2), IBM Blue Cloud, Sun Cloud, Google
AppEngine in Microsoftova platforma Windows Azure Services; se pravi Amazon, Microsoft in
Google spadajo med pomembnejše ponudnike. Za uporabnike te oblike zagotavljajo najboljše
ekonomije obsega, so poceni za nastavitev, ker ponudnik pokriva vse stroške strojne opreme.
Uporablja se model plačila glede na uporabo (angl. »pay per usage«), se pravi, da plačamo
samo toliko, kolikor porabimo, stroški nastanejo samo na podlagi kapacitete, ki se uporablja.
Vendar obstajajo nekatere omejitve, saj javni oblak ni primeren za vsako organizacijo, ki
uporablja občutljive podatke ali za katere veljajo določeni predpisi o skladnosti (Morris, 2011).
PRIVATNI OZ. ZASEBNI OBLAK
Privatni oz. zasebni oblak ponuja podobne prednosti kot javni oblak. V nasprotju z javnimi
oblaki, ki zagotavljajo storitve več organizacijam, je zasebni oblak namenjen potrebam in
ciljem ene same organizacije. Zato je zasebni oblak najboljši za podjetja z dinamičnimi ali
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nepredvidljivimi računalniškimi potrebami, ki zahtevajo neposredni nadzor nad njihovim
okoljem. Zasebni oblaki se pogosto uporabljajo, kadar so javni oblaki neprimerni ali neustrezni
za potrebe podjetja. Javni oblak na primer morda ne zagotavlja stopnje razpoložljivosti storitve
ali časa delovanja, ki ga organizacija potrebuje. V drugih primerih je tveganje, da bi gostila
kritično delovno obremenitev v javnem oblaku, preseglo toleranco tveganja organizacije ali pa
bi lahko prišlo do varnostnih ali regulativnih vprašanj, povezanih z uporabo okolja na več
najemnikov. V teh primerih se lahko podjetje odloči za vlaganje v zasebni oblak, hkrati pa
ohranja popolno kontrolo in lastništvo svojega okolja. Vendar pa imajo zasebni oblaki nekaj
pomanjkljivosti. Zasebne tehnologije v oblaku, kot so večja avtomatizacija in samopostrežba
uporabnikov, lahko v podjetje pripeljejo nekaj zapletenosti. Te tehnologije običajno zahtevajo,
da skupina v organizaciji za IT preoblikuje nekatere infrastrukture podatkovnega centra in
sprejme dodatna orodja za upravljanje. Zaradi tega bo morala organizacija prilagoditi ali celo
povečati število IT osebja za uspešno izvedbo tega. To je drugače kot pri javnem oblaku, pri
katerem večino temeljev kompleksnosti obravnava ponudnik oblaka. Prav tako je velika
pomanjkljivost zasebnih oblakov sama cena. Ko ima organizacija lasten zasebni oblak, nosi vse
stroške nakupa, namestitve, podpore in vzdrževanja sama. Zasebni oblak se pogosto uporablja
v prostorih na podoben način, kot bi podjetje zgradilo in upravljalo lasten tradicionalni
podatkovni center. Nekateri največji akterji na trgu zasebnih oblakov so Hewlett Packard
Enterprise (HPE) s programsko opremo Helion Cloud Suite, strojno opremo Helion
CloudSystem, VMware, Dell EMC, ki ponuja navidezne zasebne storitve v oblaku, Oracle, ki
ponuja svojo Cloud platformo, in IBM, ki ponuja zasebno strojno opremo za oblake, Red Hat,
OpenStack, itd. (Rouse, 2017c).
HIBRIDNI OZIROMA MEŠANI OBLAK
Hibridni oblak se pogosto nanaša na kombinacijo javnega in zasebnega oblaka v prostoru,
vendar pa lahko hibridni oblak sestavljata dva javna oblaka, ki ju ponujajo različni ponudniki,
ali celo kombinacija oblaka in tradicionalnih IT; možnosti je veliko. Pravzaprav je namestitev,
kjer so obstoječi sistemi na tradicionalni IT infrastrukturi združeni z javnim oblakom, trenutno
najpogostejši primer uporabe hibridnega oblaka (Erber, 2014).
Pri hibridnem oblaku gre za kombinacijo zasebnega in javnega oblaka. Najbolj pomembno pri
tem je, da notranji viri ostanejo pod nadzorom kupca, stranke, zunanji viri pa so pod nadzorom
ponudnika storitev v oblaku. Tako so občutljivi podatki varno shranjeni pri stranki, hkrati pa je
podjetju na voljo skoraj neomejena skalabilnost javnega oblaka. Na takšen način podjetja
rešujejo probleme, ki se tičejo varnosti, in hkrati izkoriščajo prednosti, ki jim prinaša javni oblak
(Pronid, 2012).
Hibridni oblak je lahko učinkovita rešitev za podjetja s tesnim poudarkom na varnosti ali
edinstvenimi zahtevami glede fizične prisotnosti. Čeprav je s hibridnim modelom tveganje
manjše, lahko povezava z javnim oblakom vpliva na varnost podatkov. To pa velja skoraj za
vsako javno komunikacijsko omrežje. Čeprav predstavlja vnaprejšnji zelo velik strošek
strežniške strojne opreme v hibridnem oblaku, hibridni oblak ponuja neprecenljiv način za
pravilno prilagajanje virov potrebam podjetja ter kontrolo in nadzor nad podatki. Hibridni
oblak organizacijam omogoča, da izkoristijo prednosti javnega oblaka, ne da bi svoje podatke
prenesla v podatkovni center tretje osebe. To zagotavlja veliko fleksibilnosti ter hkrati ohranja
ključne komponente za požarnim zidom (angl. firewall) podjetja (Sanders in Forrest, 2014).
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3.5 Značilnosti IT rešitev v oblaku
Za računalništvo v oblaku je značilno (Gojčič, 2018):





velika elastičnost ter prilagodljivost; s tem mislimo na takojšnje prilagajanje vrste in
obsega potrebnih storitev;
dostopnost ter mobilnost podatkov; uporabniki niso več omejeni s fizično lokacijo;
nadomestitev kapitalskih stroškov z operativnimi stroški; ni potrebe po začetnih
investicijah;
dostopnost do aplikacij, ki so prej bile namenjene velikim organizacijam.

S ekonomskega stališča so nekatere glavne značilnosti računalništva v oblaku, ki jih navaja
Gojčič (2018):






znižanje stroškov,
plačilo glede na uporabo,
skrajšan čas do trženja izdelka,
boljša donosnost naložb,
bolj zeleno računalništvo.

S tehničnega stališča pa so najbolj pomembne naslednje značilnosti računalništva v oblaku,
kot jih navaja Gojčič (2018):










virtualizacija,
večnajemniški model,
varnost, zasebnost, skladnost s predpisi,
samopostrežba,
avtomatizacija,
upravljanje s podatki,
vmesniki in programska podpora,
merjenje,
orodja za razvoj, upravljanje in nadzor.
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Najemanje storitev računalništva v oblaku v Sloveniji
Zanimiv je podatek Statističnega urada Republike Slovenije, ki kaže, da najem storitev
računalništva v oblaku v podjetjih z vsaj 10 ali več zaposlenimi raste. Tabela 1 prikazuje
najemanje storitev računalništva v oblaku v podjetjih v Sloveniji od leta 2014 do leta 2017.
Tabela 1: Obseg najemanja storitev računalništva v oblaku v Sloveniji.
Obseg najema storitev računalništva v oblaku v podjetjih v Sloveniji
po: LETO, OBSEG NAJEMA STORITEV RAČUNALNIŠTVA V OBLAKU,
VELIKOSTNI RAZREDI PODJETIJ
10 ali več
zaposlenih
2014
Število podjetij
6335
Podjetja najemajo storitve računalništva v
oblaku.
977
2015
Število podjetij
6465
Podjetja najemajo storitve računalništva v
oblaku.
1131
2016
Število podjetij
6811
Podjetja najemajo storitve računalništva v
oblaku.
1510
2017
Število podjetij
6991
Podjetja najemajo storitve računalništva v
oblaku.
1543
Vir: (Statistični urad Republike Slovenije, 2018).

Delež

15,42 %

17,49 %

22,17 %

22,07 %

Najem storitev računalništva v oblaku se v podjetjih z vsaj 10 zaposlenimi v Sloveniji iz leta v
leto povečuje. Kot je razvidno iz Tabele 1, je bilo leta 2014 najemanje storitev računalništva v
oblaku v podjetjih z vsaj 10 ali več zaposlenimi v Sloveniji 15,42-%, v letu 2015 je delež
najemanja storitev računalništva v oblaku narastel na 17,49 %, v letu 2016 je bil delež
najemanja storitev računalništva v oblaku 22,17 %, v letu 2017 pa je bil delež 22,07 %.
Prav tako so zanimivi podatki Statističnega urada Republike Slovenije za leto 2014. Tabela 2
prikazuje dejavnike, ki omejujejo podjetjem uporabo storitev računalništva v oblaku.

24

Tabela 2: Dejavniki, ki omejujejo podjetjem uporabo storitev računalništva v oblaku za leto
2014.
Dejavniki, ki omejujejo podjetjem uporabo storitev računalništva v
oblaku po: LETO, DEJAVNIKI, KI OMEJUJEJO UPORABO STORITEV
RAČUNALNIŠTVA V OBLAKU, VELIKOSTNI RAZREDI PODJETIJ
10 ali več
zaposlenih
Delež
Število podjetij
6335
Tveganje glede zaščite ali glede
varnosti podatkov.
350 5,52 %
Težave pri dostopu do podatkov ali
programske opreme.
108 1,70 %
Težave pri odjavi storitev ali
spreminjanju ponudnikov storitev.
173 2,73 %
Negotovost glede lokacije hranjenja
podatkov.
224 3,54 %
Negotovost
glede
veljavne
zakonodaje, pravne pristojnosti.
240 3,79 %
Visoki stroški najema.
293 4,63 %
2014
Nezadostno znanje.
192 3,03 %
Vir: (Statistični urad Republike Slovenije, 2014).
Tabela 2 prikazuje, da je tveganje glede zaščite ali glede varnosti podatkov največji dejavnik,
ki podjetjem omejuje, da bi uporabljala storitve računalništva v oblaku. Takšnega mnenja je
kar 5,52 % podjetij. Drugi največji dejavnik so visoki stroški najema; tako meni 4,63 % podjetij.
Prav tako je prisotna negotovost glede veljavne zakonodaje, pravne pristojnosti. Negotovost
glede lokacije hranjenja podatkov izraža 3,54 % podjetij. Najmanjši dejavnik, ki omejuje
uporabo storitev računalništva v oblaku, so težave pri dostopu do podatkov ali programske
opreme; 1,7 % podjetij je takšnega mnenja.
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4 ERP REŠITVE V OBLAKU
4.1 Prednosti ERP rešitev v oblaku
Prednosti, ki jih prinašajo ERP rešitve v oblaku, je res veliko. Če primerjamo tradicionalne ERP
rešitve z ERP rešitvami v oblaku, ugotovimo, da so tradicionalne ERP rešitve rigidne, saj
zahtevajo visoko izobražen IT kader ter velike, znatne stroške glede strojne opreme, saj jo
moramo nenehno izpopolnjevati (Rebello, 2015).
Argumenti za računalništvo v oblaku, ki jih navaja Gojčič (2018), so:










nižji ali nični stroški strojne opreme in licenc,
takojšne oz. redne posodobitve programske opreme,
fiksen in predvidljiv strošek obratovanja in vzdrževanja,
enostaven pregled nad celotnimi stroški,
prilagodljiv sistem dejanskim potrebam,
večja zanesljivost sistema (visoka razpoložljivost, redundanca, napajanje, klime,
komunikacije),
večje fleksibilne shranjevalne kapacitete, ki se prilagajajo potrebam,
dostop od kjerkoli in kadarkoli,
ukvarjanje z osnovno dejavnostjo, ki podjetju prinaša dodano vrednost.

Odkar so se v začetku 90. let 20. stoletja pojavile ERP rešitve, so se organizacije s težavo lotile
uravnoteževanja visokih stroškov in same kompleksnosti napram potrebam in fleksibilnosti, ki
je bila takrat na voljo. Takrat sta recimo dva velika ponudnika SAP in Oracle imela samo ERP
rešitev na lokaciji, čeprav sta še danes edina izbira za nekatere organizacije. V zgodnjih 2000.
letih so se pojavile gostujoče ERP rešitve, pri katerih je bila platforma upravljana kot najem,
ampak še vedno je bilo treba programsko opremo namestiti na računalnike, ki so jih uporabljali
končni uporabniki. Nedavno so se pojavile ERP rešitve »v oblaku«, do katerih lahko ERP
uporabniki dostopajo le preko spletnega brskalnika. Ta rešitev lahko ponudi veliko koristi,
zmanjša izdatke in zniža stroške. Samo uvajanje rešitve je krajše in hitrejše (Holland et. al.,
2013). Slika 8 prikazuje modele uvajanja ERP rešitev.
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Slika 8: Trije modeli uvajanja ERP rešitev.

Vir: (Holland et. al., 2013).
Kot je razvidno s Slike 8, imamo tri modele uvajanja ERP rešitev. ERP rešitve, ki so na lokaciji,
gostujoče (angl. hosted) in v oblaku (angl. cloud). Kot vidimo, so ERP rešitve v oblaku najbolj
primerne za mala in srednje velika podjetja, saj niso zelo kompleksne, imajo zelo nizke stroške
in samo uvajanje ERP rešitev v oblaku v povprečju traja od 4 do 8 mesecev ̶ napram ERP
rešitvam, ki so nameščene lokalno; uvajanje teh rešitev traja v povprečju od 12 do 36 mesecev.
Tudi trg ERP rešitev se prilagaja v tej smeri. SAP je pred časom napovedal, da bodo aplikacije,
ki temeljijo na njihovi platformi HANA, dosegljive preko oblaka. Tudi pri Oracle se fokusirajo
na oblačne rešitve, predvsem na finančne funkcije, načrtovanje, proračun, upravljanje zalog
itd. (Holland et. al., 2013).
Pri uvedbi oblačnih ERP rešitev imamo predvsem prihranke v stroških, hitrejši uvedbi,
fleksibilnosti in skalabilnosti, kar podrobneje pojasnjujemo v nadaljevanju.
STROŠKI
Kratka zgodovina ERP rešitev je zaznamovala pomembne uspehe in še bolj znamenite
neuspehe uvedb ERP rešitev, ki jih je veliko. Glede na stroške in kompleksnost, ki jih uvedba
tradicionalnih ERP rešitev prinaša, to seveda ni presenetljivo. Zato oblak prinaša nov način
reševanja teh izzivov, ki jih prinaša uvedba ERP rešitve. Velika prednost ERP rešitev v oblaku
so nižji stroški. Namesto, da bi na primer kupili tradicionalno ERP rešitev, raje najamemo ERP
rešitev v oblaku, saj nam prinaša pri uvedbi nižje stroške. V najem je vključeno: programska
oprema, gostovanje in podpora pri določenem ponudniku. Prav tako so začetni investicijski
izdatki za izvajanje bistveno nižji kot pri klasičnih rešitvah. Seveda so operativni stroški pri ERP
rešitvah v oblaku nižji. Ponudniki ERP rešitev v oblaku z relativno lahkoto povečajo svoje
ponudbe tako hitro, kot se razvije organizacijska potreba. Ponudniki so odgovorni za
vzdrževanje strojne in programske opreme; vključno z vsemi popravki (angl. patches) in
nadgradnjami. Zagotavljajo tudi potrebne varnostne kopije, spremljajo sistem in nudijo
27

podporo uporabnikom. Prenos vse te odgovornosti na druge omogoča podjetjem, da
zmanjšajo svoj IT sektor in tako posledično sprostijo sredstva za druge dejavnosti (Holland et.
al., 2013).
Slika 9: Stroški.

Vir: (Holland et. al., 2013).
Kot je razvidno s Slike 9, so enkratni stroški precej višji pri tradicionalnih ERP rešitvah kot pri
ERP rešitvah v oblaku, kar predstavlja veliko prednost.
HITRA UVEDBA
Velika slabost je, da ponudniki ERP rešitev pogosto uporabljajo obstoječe predloge, kako
morajo biti ERP rešitve prilagojene in nastavljene, da se ujemajo s specifičnimi organizacijskimi
postopki in procesi. Uvajanje navadno traja več mesecev, včasih celo leta. Rešitve v oblaku na
drugi strani ponujajo osnovno konfiguracijo z omejeno paleto možnosti, ki so namenjene
izpopolnjevanju zahtev večine podjetij. Ta pristop lahko bistveno zmanjša čas uvedbe,
medtem ko še vedno obravnavajo najbolj kritične potrebe organizacije. Podjetja morajo
napram tradicionalnim ERP rešitvam, kjer je uvedba zelo kompleksna, preoblikovati svoje
poslovne prakse, da se prilagodijo rešitvi v oblaku. Čeprav obstajajo omejitve glede
konfiguracije, so ERP rešitve v oblaku zasnovane tako, da lahko podjetje hitro dodaja nove
poslovne funkcije (Holland et. al., 2013).
FLEKSIBILNOST IN SKALABILNOST
Ponudniki ERP rešitev v oblaku razvijajo nove načine za podjetja, da pridobijo dodatno
programsko opremo in funkcije, ne da bi šli skozi običajen zapleten proces nabave in dobave
opreme. Podjetje SAP na primer ponuja aplikacije za napredno analitiko, upravljanje financ in
podobno skozi spletno aplikacijsko trgovino, ki spominja na iTunes trgovino. To naredi ERP
rešitve v oblaku še primernejše za podjetja, ki so hitro razvijajoča se (Holland et. al., 2013).
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Banks-Louie (2017) navaja več razlogov, zakaj preseliti poslovanje v oblak. Podjetja se zanašajo
na ERP rešitve, da bi jim pomagale avtomatizirati skoraj vse vidike v podjetju: od postopkov
dobavne verige in javnih naročil do obvladovanja tveganj in finančnih sredstev. Ampak
doseganje take stopnje avtomatizacije prinaša velike stroške. Po študiji iz leta 2016, ki jo je
izvedla družba Nucleus Research, je povprečni strošek podjetij, da vzpostavijo svoje lokalne
ERP rešitve, vključno s programsko opremo, strojno opremo, svetovanjem, osebjem ter
usposabljanjem, približno 8 milijonov ameriških dolarjev. Zaradi samo 2,6 milijona ameriških
dolarjev za vzpostavitev ERP rešitve v oblaku se večina generalnih direktorjev strinja, da je zdaj
čas za spremembo. Vendar samo stroški niso edini motivator. ERP rešitvam v oblaku hitreje
dodamo nove funkcije. Poleg prihrankov pri stroških in pri premiku v oblak je tu deset razlogov
za premik poslovanja v oblak, ki jih navaja Banks-Louie (2017):
1. Natančnejše in donosnejše odločitve z vgrajeno analizo. Današnje ERP rešitve
v oblaku imajo vgrajeno analizo, ki podjetjem pomaga analizirati pretekle
podatke, izmeriti trenutno uspešnost in nato sprejemati odločitve o tem, kako
svojo organizacijo v prihodnosti razvijati. Z uporabo strojnega učenja in
algoritmov prilagodljive inteligence, ki so vgrajene v nove oblike človeških,
oskrbovalnih verig, financ v oblaku, lahko podjetja identificirajo tudi vzorce
uspešnosti: katere stranke na primer pravočasno plačujejo, katere je treba
izločiti ipd.
2. Odprava neškodljivega dela ter ročne obdelave transakcij. Z uporabo
optičnega prepoznavanja znakov ter inteligentnega prepoznavanja
dokumentov finančnemu osebju ni več potrebno ročno vnašati podatkov ter jih
navzkrižno preverjati. Tako se lahko osredotočijo na bolj strateške dejavnosti,
kot so na primer analiza podatkov, upravljanje uspešnosti in boljše odločanje.
3. Vpogled v vsakodnevno operativno učinkovitost v realnem času ter sledenje
finančnim trendom iz katerekoli naprave. Z uporabo ERP rešitev v oblaku je
vse to možno.
4. Hitrejši zaključek meseca s povezavo z več viri podatkov in uporaba vnaprej
pripravljenih predlogov poročanja. ERP rešitve v oblaku avtomatizirajo in
standardizirajo vnose v dnevnik z neposredno integracijo med osnovnimi
finančnimi aplikacijami, glavno knjigo in drugimi sistemi, ki temeljijo na oblaku
in omogočajo finančnemu osebju enostavno ustvarjanje in skupno rabo
uspešnih nadzornih plošč ter analizo v realnem času o statusu denarnega toka,
bilanci stanja itd.
5. Hitra prilagoditev spreminjajočim se predpisom o skladnosti ter
računovodskim standardom. ERP rešitve v oblaku imajo zdaj vnaprej
pripravljena orodja, ki podjetjem pomagajo, da izpolnjujejo nove mednarodne
standarde računovodskega poročanja in kodifikacijo računovodskih
standardov, hkrati pa tudi finančnim skupinam omogočajo, da vodijo poročila
in ocenjujejo (če na primer kdo ne izpolnjuje obveznosti) itd.
6. Avtomatizirano upravljanje s tveganji z orodji za upravljanje. Oblikovanje,
preslikava in preizkušanje kontrol tveganj v tradicionalnih ERP rešitvah zahteva
veliko časa, saj jih morajo ljudje preseči preko veliko preglednic ter letnih
zapisov. Kot rezultat večina podjetij naredi tisto, kar je potrebno za
izpolnjevanje zakonskih zahtev, vendar neradi popisujejo vse svoje kontrole, da
bi zagotovili uskladitev z notranjimi politikami in organizacijskimi strukturami.
Brez ustreznega nadzora so podjetja veliko bolj ranljiva za primere notranjih
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goljufij in drugih kršitev finančne politike. Nasprotno od tega pa orodja, ki jih
imajo ERP rešitve v oblaku, že imajo prednastavljene kontrolne predloge, kar
olajša dodeljevanje vlog ter ločevanje nalog.
7. Hitra razširitev na novih trgih z manjšim tveganjem z avtomatizacijo s tujimi
davčnimi predpisi. ERP rešitve v oblaku imajo že vgrajene lokalizacije, kar je
velika prednost posebej za podjetja, ki se želijo mednarodno razširiti.
8. Z uporabo IaaS-a izkoristek prednosti večje prilagodljivosti po nižjih stroških.
Povezava z oblakom preko IaaS-a omogoča zelo praktičen način, da podjetja
izkoristijo prednosti večje prilagodljivosti po nižjih stroških in brez izgube
obstoječih naložb v IT.
9. Pospešitev inovacij s platformo kot storitvijo (PaaS). Ker PaaS podjetjem
pomaga klonirati tako razvoj programske opreme kot tudi njihove produkcijske
primere, lahko razvijalci hkrati preizkusijo nove prilagoditve v oblaku in pri tem
ne ogrozijo dela v živo.
10. Spremljanje celotnega poslovanja iz ene oblačne platforme. Skoraj vse ERP
rešitve služijo kot hrbtenica podjetja, vendar se samo ERP rešitve v oblaku
enostavno integrirajo z drugimi sistemi.
Neto učinek vseh teh koristi je, da s premikanjem ERP v oblak lahko podjetja ustvarijo več
vrednosti z manj sredstvi (Banks-Louie, 2017).

4.2 Slabosti ERP rešitev v oblaku
V prejšnjem poglavju smo opisali, katere prednosti imajo ERP rešitve v oblaku, sedaj bomo
opisali nekatere slabosti, ki jih imajo ERP rešitve v oblaku in se nanašajo na omejitve pri oblaku,
omejeno funkcionalnost in razpoložljivost ter zaznano podatkovno tveganje.
Protiargumenti na splošno, ki jih navaja Gojčič (2018), so:





omejenost internetnih povezav,
spletne aplikacije včasih omogočajo manj kot namizne,
vprašanje varnosti in varovanja podatkov,
nedostopnost do lastne opreme, če je podatkovni center oddaljen.

Čeprav so ERP rešitve v oblaku dokaj nove na trgu, so podjetja še vedno previdna pri odločitvi
za rešitve v oblaku. Pomisleke imajo predvsem glede omejene funkcionalnosti, glede
prilagajanja ERP rešitve v oblaku ter glede zaznanega tveganja za izgubo podatkov (Holland et.
al., 2013).
Doslej so bili ponudniki ERP rešitev v oblaku osredotočeni na ponudbo ERP rešitve v oblaku, ki
temelji na ERP funkcijah, kot so računovodstvo, nabava, terjatve in obveznosti itd. Vlagajo v
razvoj novih funkcij, kot so družabni mediji, statistično napovedovanje, načrtovanje,
upravljanje proizvodnje, vendar vse te ponudbe niso dohitele napredne funkcionalnosti
tradicionalnih ERP rešitev. Poleg tega so nekatere aplikacije v oblaku omejene na nekaterih
območjih, deloma zato, ker še ne morejo podpirati zahtev finančnega poročanja, ki je različno,
odvisno od regije, v kateri organizacija oz. podjetje deluje (Holland et. al., 2013).
Organizacije, ki se odločijo za ERP rešitve v oblaku, morajo biti pripravljene zaupati ponudniku,
tretji osebi občutljive informacije o organizaciji, torej finančne podatke o podjetju ali naročilih
strank, ki so lahko »pomešane« med seboj z drugimi informacijami o podjetjih. Vendar pa
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ponudniki ERP rešitev v oblaku, kot sta podjetji Oracle in SAP in ostali, veliko vlagajo v samo
varnost podatkov v ERP rešitvah v oblaku. Nekateri ponudniki so celo pripravljeni zagotoviti,
da bodo podatki ostali znotraj oz. v isti nacionalni pristojnosti oz. v določenih podatkovnih
centrih. Poleg tega veliko ponudnikov »gosti« oz. upravlja z veliko občutljivimi informacijami,
kot so na primer podatki o zaposlenih v konkurenčnih podjetjih (Holland et. al., 2013).
Obstaja tudi več razlogov, zakaj se organizacije ne odločijo za uvedbo ERP rešitev v oblaku.
Slika 10 prikazuje rezultate študije skupine Panorama Consulting Solutions za leto 2015.
Slika 10: Razlogi, da se ne uvajajo oblačne ERP rešitve

Vir: (Panorama Consulting Solutions, 2015).
Vidimo, da je največji razlog, da se organizacije ne odločijo za ERP rešitve v oblaku,
pomanjkanje informacij, znanj o ponudbah, kar 40 % jih meni tako. Trideset odstotkov
predstavlja druge razloge, 20 % vprašanih meni, da je ogrožena sama varnost. Deset odstotkov
anketiranih meni, da bi izgubili podatke z uvedbo ERP rešitev v oblaku.

4.3 ERP rešitev v oblaku in varnost
Vedno več organizacij seli svoje ERP rešitve v oblak. To pa jim prinaša veliko koristi. Nekatere
prednosti so recimo, da imamo možnost dostopa do ERP rešitev vsepovsod in pri tem ni
potrebno namestiti strojne opreme, ni treba skrbeti za nadgradnjo ERP rešitev, ki je lahko zelo
draga, hkrati pa odpade tudi strošek plačila osebi, ki skrbi za to rešitev. Nekatere organizacije
so še posebej zaskrbljene glede varnosti podatkov v oblaku. Zelo pomembno je, da imamo v
mislih, da so ERP rešitve v oblaku zelo varne in da so podatki bolj zavarovani, kot če bi imeli
samo ERP rešitve »v hiši.« Vendar pa lahko prihaja do situacij, ko je varnost lahko ogrožena:
pri medicinskih organizacijah imamo na primer ves čas opravka z zelo občutljivimi podatki o
pacientih (Workwise Software, 2017).
Fizična varnost je boljša v podatkovnih centrih, ki služijo ERP rešitvam v oblaku. Varnost mora
biti boljša od varnosti v ERP rešitvah na lokaciji. Zato poskrbijo ponudniki ERP rešitev v oblaku,
ki pa morajo svoje stranke zaščititi, saj je od tega odvisen njihov ugled. Presenetljivo veliko
tveganje predstavljajo ljudje. Uporabniki včasih neprimerno zaščitijo svoje mobilne naprave,
lahko delijo gesla za dostop z drugimi ljudmi. V človeški naravi je, da bi morali biti bolj zaupljivi,
kot smo. To pa na žalost pomeni, da je človeški element veliko tveganje za organizacije, ki se
odločajo za ERP rešitve v oblaku. Način boja proti velikemu tveganju, tj. človeškemu elementu,
je izobraževanje ljudi. Da bi zagotovili, da končni uporabniki ERP rešitev v oblaku razumejo
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tveganja, ki obstajajo v ERP rešitvah v oblaku, jih je treba usposobiti. Redno usposabljanje in
potrjevanje ali ponovno certificiranje je najboljše možno orodje za nadzor tega tveganja, pravi
Ledford (2014).

4.4 Uvedba ERP rešitev v oblaku
ERP rešitve lahko uvajamo na lokaciji ali kot gostujoče (angl. hosted) ali pa kot SaaS. Za
omejitev smo si zadali, da bomo pogledali samo SaaS. Uvedba oziroma implementacija ERP
rešitev v organizacijo spada med zelo stresne dogodke, saj je od nje lahko odvisen sam obstoj
organizacije. Predvideni stroški za uvedbo se lahko podvojijo, potrojijo, lahko pride do
neuspešne uvedbe, če ni pravega tima, prave strategije, miselnosti, sodelovanja,
komuniciranja med udeleženci v tem procesu. Zato je uvedba same ERP rešitve zelo
pomemben dogodek v organizaciji, ki se ga lotimo zelo premišljeno. Slika 11 prikazuje rezultate
poročila skupine Panorama Consulting Solutions, študije, ki je obravnavala 562 anketirancev
(Panorama Consulting Solutions, 2015).
Slika 11: Uvedba ERP rešitev.

Vir: (Panorama Consulting Solutions, 2015).
Kot je razvidno s Slike 11, je več kot polovica, kar 56 % anketiranih, odgovorila, da so uvedli
tradicionalno ERP rešitev. Triintrideset odstotkov vprašanih je odgovorilo, da je uvedlo ERP
rešitev kot SaaS. Le 11 % vprašanih je uvedlo ERP rešitve v oblaku. Po podatkih raziskave se
odstotek uvedb ERP rešitev v oblaku iz leta v leto povečuje.
4.4.1 Razlogi za uvedbo
Razlogov za uvedbo ERP rešitev je več. Bobek in Sternad (2007) navajata naslednje razloge za
zamenjavo ERP rešitev: pomanjkljivi pretok podatkov med različnimi IS, neskladnost med IS v
organizaciji, netočni ali podvojeni podatki v IS, ni mogoče dobiti podatkov iz IS v realnem času
itd. Slika 12 prikazuje rezultate študije skupine Panorama Consulting Solutions (2015).
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Slika 12: Razlogi za uvedbo ERP rešitev.

Vir: (Panorama Consulting Solutions, 2015).
Slika 12 prikazuje rezultate poročila, ki so naslednji. Najpogostejši razlog uvedbe ERP rešitev
je nadomestitev stare ERP rešitve z novo, kar 17 % vprašanih je odgovorilo tako. Dvanajst
odstotkov vprašanih je odgovorilo, da zaradi izboljšanja poslovne uspešnosti, prav tako je 12
% odgovorilo, da zaradi integracije sistemov glede lokacije. Enajst odstotkov je menilo, da je
podjetje v poziciji za rast, 10 % pravi, da zaradi zagotovitve skladnosti poročanja, 10 % pa za
standardiziranje globalnih poslovnih procesov itd.
4.4.2 Projektna organizacija
Vsak projekt uvedbe v organizaciji se razlikuje in je edinstven. Izkušnje podjetij s tovrstnimi
informacijskimi sistemi ali IS se bistveno razlikujejo med seboj. Oba podprojekta, izbira in
uvedba ERP rešitev, sta najhitreje izvedena, če se ju lotimo kot projekta z jasnimi cilji in
določenimi časovni okvirji. Tako lahko imamo dva ločena projektna tima, ki sta (Bobek in
Sternad, 2007):



projektni tim za izbiro ERP rešitev,
projektni tim za uvedbo ERP rešitev.
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Slika 13: Udeleženci pri uvedbi ERP rešitev.

Vir: (Bobek in Sternad, 2007).
Slika 13 prikazuje udeležence pri uvedbi ERP rešitev. Vidimo, kateri so polno zaposleni in kateri
so zaposleni po potrebi.
V grobem življenjski cikel ERP rešitev poteka v štirih fazah. Poglavje smo povzeli po (Markus in
Tanis, 2000).
1. Priprava – začne se pot do odločitve o začetku uvajanja ERP rešitev.
2. Uvajanje – zagon in postavitev rešitev ter priprava uporabnikov.
3. Stabilizacija – preverja se delovanje rešitve, odpravlja napake, vzpostavi se normalen
tok delovnih aktivnosti.
4. Vzdrževanje in nadaljnji razvoj – vzdrževanje rešitve, podpora uporabnikom,
doseganje predvidenih rezultatov, nagrajevanje ter širitev sistema.
Slika 14: Življenjski cikel ERP rešitev.

Vir: Markus in Tanis (2000).
Kot je razvidno s Slike 14, vsaka faza ima elemente: glavne udeležence, posebne probleme,
tipične aktivnosti, niz možnih rezultatov ter ustrezna merila uspešnosti izvajanja. V
nadaljevanju bomo na kratko opisali posamezne faze.
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Faza priprave zajema aktivnosti, katere vodijo do odločitve o investiranju v samo ERP rešitev.
Udeleženci, ki so ključni v tej fazi so ponudniki ERP rešitve, uprava podjetja, svetovalci in drugi
IT strokovnjaki. Oblikovanje poslovnega načrta za ERP rešitev je glavna aktivnost te faze, izbor
ustreznega programskega paketa ( ta odločitev je lahko v fazi uvajanja), določi se vodja
projekta, organizira se projektna skupina ter odobri se primeren proračuna in časovni rok za
dokončanje projekta. Lahko se pojavijo nekateri problemi npr. nepopoln poslovni načrt
investiranja v ERP rešitev ter podcenijo se npr. potrebe po poslovnih in organizacijskih
spremembah ter slabo se definirajo cilji ter merila za ocenitev uspešnosti projekta. Glavni
rezultat te faze je odločitev za ali proti uvedbi ERP rešitve.
Faza uvajanja zajema aktivnosti postavitve in zagona sistema v eni ali več organizacijskih
enotah. Glavni akterji te faze so vodja projekta ter člani projektne skupine (po navadi so to
ljudje, ki izhajajo iz različnih funkcijskih in poslovnih oddelkov ter niso tehnični strokovnjaki),
notranji IT strokovnjaki, sam ponudnik ERP rešitve in svetovalci. Glavne aktivnosti te faze so
konfiguracija programske opreme, sistemska integracija, pretvorba podatkov, testiranje,
usposabljanje uporabnikov ter zagon. Problemi te faze so npr. neprimerno sestavljena
projektna skupina (neustrezni člani, ki so predstavniki svojih poslovno- funkcijskih področij) ali
pa člani projektnih skupin nimajo primernega znanja ali sposobnosti. Ali pa se podjetje znajde
v finančnih težavah ali pa se združi z drugim podjetjem ali pa pride do spremembe poslovnega
modela. Rezultat te faze je lahko uspešen zagon in začetek uporabe IS v eni ali več
organizacijskih enotah. Ali pa preklic nadaljnjih aktivnosti s projektom zaradi časovne,
stroškovne prekoračitve ciljev, ki so zastavljeni ali pa zaradi resnih težav, ki so tehnične narave.
Faza stabilizacije sistema zajema aktivnosti, ki zagotovijo ustrezno delovanje sistema (v
nasprotnem primeru se lahko organizacija odloči za zaustavitev sistema). Tu gre za obdobje
od zagona sistema do vzpostavitve normalnega delovanja ali rutinske uporabe sistema. Glavne
aktivnosti te faze so optimizacija delovanja sistema, odprava sistemskih napak, ponovno
izobraževanje uporabnikov. V tej fazi se občutijo napake, ki so bile storjene v predhodnih fazah
npr. zmanjšanje produktivnosti ali lahko celo pride do novih nepravilnosti.
Faza vzdrževanja in nadaljnjega razvoja pomeni nadaljevanje življenjskega cikla ERP rešitve
se pravi po zaključku vzpostavitve normalnega delovanja vse do njegove nadgradnje ali celo
zamenjave z drugim sistemom. V tej fazi podjetje končno oceni koristi, katere so dosežene,
seveda, če obstajajo in povrnitve, ki izhajajo iz začetne investicije. Glavni udeleženci so končni
uporabniki, vodstveni kader posameznih organizacijskih enot ter podporno zunanje ali interno
IT osebje ter tudi ponudniki ERP rešitve in njihovi svetovalci, predvsem ko gre za preverjanje
možnosti o nadgradnji rešitve. Tipične aktivnosti te faze (čeprav jih podjetja pogosto izpuščajo)
so izboljševanje poslovnih procesov, nadgrajevanje sposobnosti ter znanja uporabnikov.
Možnih je več scenarijev te faze npr. vodstvo postane nenaklonjeno nadaljnjemu izboljševanju
ali nadgrajevanju sistema, ali pa se vodstvo odloči, da je bila investicija neuspešna oziroma ni
izpolnila začrtanih ciljev ali poslovnih potreb ali pa lahko spozna da je projekt uvedbe ERP
rešitve uspešen.
4.4.3 Postopek uvedbe
Večina današnjih podjetij uporablja pri uvajanju ERP rešitev hitro uvedbo zaradi naslednjih
razlogov. Poglavje smo povzeli po (Bobek in Sternad, 2007).



Ostali pristopi so se izkazali za manj uspešne,
ekonomija elektronskega poslovanja zahteva hitre rešitve problemov,
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pravilo 80/204, ki je v pomoč manjšim projektom,
hitra uvedba prinaša poslovne prednosti hitreje kot ostale strategije.
Slika 15: Faze hitre uvedbe ERP rešitev.

Vir: (Bobek in Sternad 2007).
Slika 15 prikazuje posamezne faze hitre uvedbe ERP rešitev:
1. Zaveza: V tej fazi izberemo projektnega menedžerja in pridobimo člane projektnega
tima, pripravimo poslovni plan osredotočen na tiste cilje, ki prinašajo največjo korist
(nemerljive ter merljive koristi), pripravimo delovno sobo za projektni tim (angl. war
room), v kateri bo projektna skupina testirala testno in razvojno verzijo programa,
pripravi se še začetni projektni načrt, ki vsebuje načrt kriznega menedžmenta,
organizacijsko strukturo ter delovni načrt projekta.
2. Začetek: V tej fazi imamo zagonski sestanek razširjenega projektne skupine (angl.
Kickoff meeting) in osnovno usposobimo člane projektne skupine.
3. Vodenje: V tej fazi se izvaja planiranje in sama kontrola projekta s strani vodje projekta,
prav tako vodja projekta pripravi projektni delovni načrt, kateri vsebuje časovnico z
vsemi opravili, katere je potrebno opraviti pred uvedbo. V njem so določena glavna
opravila, čas, status projekta ter viri.
4. Analiziranje: V tej fazi projektna skupina določi, kako bo dosegla cilje in vizijo ter kako
bo izboljšala poslovni proces in rešila nastale probleme.
5. Konfiguriranje je proces, kjer se prilagodi ERP rešitev našim potrebam.
6. Testiranje pri tem je več korakov, pomembno je sodelovanje ključnih uporabnikov
rešitve. Začne se z oblikovanjem testnih primerov, potem se pripravijo testni podatki,
definiramo željene rezultate, testiranje ponovimo, evalviramo testne rezultate,
4

Pravilo 80/20 govori o tem, da 80 % poslovnih koristi novega sistema prinaša 20 % transakcij, 80 % sistemskih
napak bo odkritih v 20 % testnih scenarijev, 80 % časa bo porabljenega za 20 % opravil itd (Sternad, 2011).
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odpravimo nastale probleme potem spet ponovno testiramo in dokumentiramo
testiranje. Vse te aktivnosti ponavljamo tako dolgo, dokler ne ustrezajo vsem
zastavljenim pričakovanjem na začetku projekta uvajanja.
7. Spremembe: V tej fazi imamo tri vrste sprememb: tehnološke, procesne ter
spremembe organizacijske zgradbe. Projektna skupina preverja, kdo so zavezniki ter
kdo so nasprotniki uvedbe ERP rešitev v organizaciji, zagotoviti mora, da se udeležijo
vsi uporabniki med uvedbo, ki so ključni, zagotoviti mora tekočo komunikacijo med
vsemi člani razširjenega projektne skupine, pripraviti mora potrebno dokumentacijo
ter izobraževati končne uporabnike rešitve.
8. Pomoč: Čeprav je uvedba poslovno voden proces, vseeno predvideva precejšen
poudarek na IT. V času uvajanja mora IT oddelek določiti komu da pravice dostopa do
novega sistema, pripravijo se varnostne kopije, napišejo se programi za pretvorbo
podatkov, poiščejo se potencialne sistemske napake, pripravijo posebna poročila in
obrazce z uporabo orodij, ki jih predvidi ponudnik rešitve itd. Oddelku IT lahko pri
določenih opravilih pomagajo tehnični svetovalci za podatkovno bazo itd. Če se
ugotovi, da organizacija ne more zagotoviti ustrezne podpore s strani oddelka IT,
potem je smiselno, da razmislimo o najemu sistema pri ponudniku ERP rešitev
(Sternad, 2011).
9. Pretvorba: V tej fazi se pretvorijo podatki iz obstoječe rešitve v podatkovno bazo nove
rešitve. Pretvorba podatkov obsega pet korakov: 1. potrebno je preučiti, katere
podatke potrebujemo iz obstoječe rešitve v novi in kje jih najdemo. 2. Podatke je
potrebno očistiti, saj so ti podatki v obstoječi rešitvi večkrat netočni ali se ponavljajo,
so nesistematični, ne vsebujejo vseh potrebnih atributov itd. 3. Sledi polnjenje
podatkovne baze nove rešitve to lahko poteka na več načinov: avtomatično, ročno ali
preko vmesnikov. 4. Potrjevanje podatkov, kar pomeni pregled celotnih podatkov in ali
so ti točni. 5. Nazadnje sledi še sinhronizacija, kjer se mora na dan zagona v živo imeti
vse potrebne podatke v podatkovni bazi nove rešitve. Statične podatke se pravi
podatke o kupcih, dobaviteljih itd., lahko v organizaciji prenesejo v novo podatkovno
bazo pred zagonom v živo, ne morejo pa prenesti dinamičnih podatkov, kot je npr.
odprto naročilo, ki ga morajo prepisati v novo podatkovno bazo na dan zagona v živo.
10. Priprava: V tej fazi se testirajo vsi deli, naredi se integracijski test, po navadi v času od
dveh do štirih tednov pred zagonom v živo se izobražujejo končni uporabniki, pripravi
se produkcijsko okolje, pretvorijo se podatki ter vzpostavi se zunanja pomoč.
11. Zagon v živo to je dan, ko se začne uporabljati nova rešitev v podjetju. Pojavijo se lahko
problemi, saj bodo zaposleni, končni uporabniki rešitve potrebovali veliko pomoči v
naslednjih dneh po zagonu nove rešitve v živo, pojavi se v podjetju tudi lahko potreba
po več strokovnjakih, da bodo probleme, ki nastanejo reševali. Naredi se revizija
uvedbe, kako izboljšati možnosti za uspeh novih uvedb. Ta faza se zaključi z zaključnim
projektnim sestankom, kjer se analizirajo se dobre in slabe strani končanega projekta
uvedbe.
12. Izboljšave: To je zadnja faza, ki obsega pomoč po uvedbi ter nadaljevanje
izobraževanja in vzdrževanje ERP rešitev. Pred novo hitro uvedbo se pretehtajo koristi
in stroški hitre uvedbe.
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4.5 Pristopi uvedbe
Pri uvedbi ERP rešitev poznamo več pristopov. Seveda je sama uvedba zelo stresen dogodek v
organizaciji in zahteva popolno vključenost uprave organizacije. Če ne poteka pravilno, je
lahko usodna za organizacijo, saj ta izgubi dragocene vire in čas. V nadaljevanju bomo opisali
različne pristope uvedbe ERP rešitev.
V osnovi poznamo naslednje pristope uvedbe ERP rešitev (Anderegg, 2000):






pristop velikega poka (angl. big bang),
fazni pristop (angl. phased),
vzporedni pristop (angl. parallel),
procesno orientiran pristop (angl. process line) ter
hibridni pristop (angl. hybrid).

PRISTOP VELIKEGA POKA
Že iz imena »pristop velikega poka« je razvidno, da na določeni termin prenehamo z delom v
obstoječem sistemu in preklopimo na nov sistem. Vse poslovne funkcije se prenesejo, ki se
izvajajo v obstoječem sistemu, v nov sistem. Ta pristop je uspešen, od načrta, kako dobro se
organizacija pripravi na samo uvedbo. Pri tem pristopu je velika prednost, da niso potrebni
vmesniki med staro in novo rešitvijo (Anderegg, 2000). Prednosti pristopa kot jih O'Leary
(2000) navaja so: nižje stroške uvedbe napram drugim, krajši čas uvedbe ter manjše tveganje.
Slabosti tega pristopa kot jih navaja (Anderegg, 2000): pomanjkanje virov, ki so kritični, daljši
čas ter višji stroški priprav, pomanjkanje izkušenj za uvedbo ERP rešitev. V primeru ko je
uvedba neuspešna je ni mogoče priti na staro stanje.
Pri malem velikem poku, pri tem se proces uvajanja razdeli na dva in več delov. Vsak
posamezen del je sestavljen iz večih različnih modulov, na primer na proizvodnega,
finančnega, distribucijskega, ki se hkrati naenkrat uvedejo s pristopom velikega poka. Za
organizacije, ki imajo več sedežev je primeren mega veliki pok, ta pristop uporabimo takrat,
ko pride do uvedbe rešitve na vseh lokacijah naenkrat. Poznamo še tudi t. i. multi veliki pok,
kar pomeni, da se na enem mestu s pristopom velikega poka uvede rešitev ter nato se prestavi
in uvede na drugo mesto in uvedejo ERP rešitve na enak način (Anderegg, 2000).
FAZNI PRISTOP
Pri faznem pristopu uvedemo po en modul naenkrat; to je t. i. zaporedni pristop. Projektna
skupina se posebej posveti vsakemu modulu (O'Leary, 2000). Najprej se uvedejo finančni
moduli, šele potem se uvedejo distribucijski ter proizvodni moduli (Anderegg, 2000). V
primerjavi s pristopom velikega poka je tveganje tukaj manjše, saj sočasno vpeljujemo po en
modul. Pri faznem pristopu uvajanja potrebujemo manj kritičnih virov kot pri pristopu velikega
poka. Posameznemu modulu lahko namenimo več sredstev. Ker pri tem pristopu uvajamo po
en modul, nam to omogoča večjo zagotovitev, da bodo moduli delovali, preden se stari sistem
izključi. Prav zaradi tega je fazni pristop bolj konservativen, saj je omogočeno varnostno
kopiranje. Zato projektna skupina pridobi z vsako uvedbo modula več znanja glede uvedbe in
tako zmanjša tveganje neuspešnosti uvedbe (O'Leary, 2000).
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Slabost faznega pristopa uvajanja je predvsem potreba po dodatnih vmesnikih med starim in
novim sistemom (Anderegg, 2000). O'Leary (2000) še navaja, da je slabost faznega pristopa
uvajanja tudi to, da uvedba zahteva več časa ter posledično več stroškov.
VZPOREDNI PRISTOP
Gre za vzporedni pristop, kar pomeni, da delujeta oba sistema vzporedno, hkrati, star IS in
nova ERP rešitev. Prednost tega je predvsem v tem, da imamo, če gre kaj narobe, dobre
možnosti obnovitve. Pri tem namreč delujeta obe rešitvi, nova in stara, ni prekinitev v
delovanju organizacije. V obstoječem in novem sistemu treba vse transakcije natančno
ponoviti. Dobra stran tega pristopa je v tem, da lahko preverimo točnost podatkov med
sistemoma, med starim in novim. Ta pristop je predvsem idealen v na primer zdravstvenih in
farmacevtskih organizacijah, kjer ne sme priti do izpada sistema (Anderegg, 2000).
Velika slabost vzporednega pristopa je, da se podatki vnašajo dvakrat. Potrebno jih je vnašati
v nov ter star sistem, kar povečuje stroške uvedbe.
Tem dvojnim stroškom se izognemo z izvedbo vzporednega pristopa, poimenujemo ga
papirno-paralelni pristop (angl. paper parallel approach). Pri tem namesto več delujočih
sistemov zapisujemo vse transakcije starih IS ročno na papir (Sternad, 2011).
PROCESNO ORIENTIRAN PRISTOP
Sternad (2011) poudarja, da je ta pristop podoben pristopu malega velikega poka. V procesu
priprave uvedbe ERP rešitev razdelimo poslovanje organizacije na vzporedne diagrame
poslovnih procesov oz. proizvodnih linij. Nato najprej uvedemo ERP rešitev za enostavnejši
poslovni proces. Ko zaključimo uvedbo tega, začnemo z uvedbo naslednjega, zahtevnejšega
poslovnega procesa. Zaradi manjšega tveganja in večje možnosti uspeha po navadi najprej
uvedemo enostavnejšo procesno linijo oz. poslovni proces in nato glede na težavnost še ostale
procesne linije.
HIBRIDNI PRISTOP
Pri tem pristopu gre za kombinacijo vseh treh zgoraj opisanih pristopov, faznega, vzporednega
ter procesno orientiranega pristopa. Hibridni pristop zelo težko načrtovati na začetku uvedbe.
Prednost hibridnega pristopa je, da se lahko spreminja tekom uvedbe, ko projektna skupina
pridobi več izkušenj in znanja, saj ni fiksen. Na začetku se na primer uporabi fazni pristop in ko
se ta konča, se lahko uporabi drug pristop uvedbe (Anderegg, 2000).

4.6 Trajanje in stroški
Pri uvedbi ERP rešitev sta zelo pomembna trajanje in strošek uvedbe. Vsaka uvedba ERP
rešitev zahteva določen čas in skrbno planiranje. Pri ERP rešitvah v oblaku ni potrebe po
dodatni strojni opremi, prav tako ni potrebno izgubljati časa z infrastrukturo, nakupom ter
namestitvijo IT infrastrukture, saj zato poskrbi ponudnik ERP rešitev v oblaku. Uvedba ERP v
oblaku v povprečju traja od 3 do 6 mesecev, uvedba ERP rešitve, ki je nameščena na lokaciji,
pa običajno traja 12 mesecev in več (Holland et. al., 2013). Študija, ki jo je izvedel Panorama
Consulting Solutions, je pokazala naslednje rezultate. Nanaša se na vse ERP rešitve, ne glede
na namestitev. Spodnja Tabela 3 prikazuje te rezultate.
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Tabela 3: Čas trajanja uvedbe ERP rešitev in stroški, povezani z njo.

Vir: (Panorama Consulting Solutions, 2015).
Kot vidimo s Tabele 3, se v zadnjih treh letih, od leta 2012 do leta 2014, zmanjšuje trajanje
uvedb ERP rešitev. V letih od 2013 do 2014 se je trajanje uvedb zmanjšalo za kar dva meseca.
Prav tako se je v letih od 2012 do 2014 povečal odstotek prekoračitev uvedb: leta 2014 jih je
bilo 55 %, leta 2010 pa 74 %.
Slika 16: Trajanje ERP projektov.

Vir: (Panorama Consulting Solutions, 2015).
Kot je razvidno s Slike 15, je 44 % ERP projektov preko zadanih časovnih okvirjev, vendar le za
manj kot 25 %. Dvaindvajset odstotkov ERP projektov je v zadanih časovnih okvirjih. Štirinajst
odstotkov ERP projektov je preko časovnih okvirjev, in sicer preko 76 %, 11 % ERP projektov je
preko časovnih okvirjev od 25 % do 50 %. Šest odstotkov ERP projektov je preko časovnih
okvirjev od 51 % do 75 %, le 3 % ERP projektov pa so pod zadanimi časovnimi okvirji.
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Zanimiv je podatek študije, ki je bila v štirih letih izvedena v organizaciji s sto zaposlenimi.
Uvedli so namreč ERP rešitve v oblaku in v tem obdobju zabeležili za 50 % nižje stroške za IT
(Aggarwal in McCabe, 2009).

4.7 Uspešnost uvedbe
Uspešne uvedbe ERP rešitev na žalost niso rezultat sreče ali priložnosti. Potrebno je veliko
trdega dela, dobrega oblikovanja projektne skupine, pravilnega načrtovanja in vodenja
projektov (Sunrise, 2018). Thomsett navaja, da je tradicionalni pogled na uspeh projekta
določen z »jeklenim trikotnikom« (čas, stroški, obseg/kakovost). Torej je projekt uspešen, če
je v tem trikotniku. Takoj moramo opozoriti, da so to dejavniki učinkovite izvedbe in ne
uspeha. Uspeh naj bi poleg učinkovite izvedbe upošteval tudi koristi (dodana vrednost, učinki
ter prihranki). Da bi ugotovili, ali je projektni tim svojo nalogo opravil po pričakovanjih, je
potrebno tudi po predaji rezultatov spremljati stroške vzdrževanja in popravil ter dejansko
realizacijo pričakovanih koristi. Uspešnost projekta torej lahko opredelimo s tremi skupinami
dejavnikov. Ti so (Stare, 2010):





Učinkovita izvedba, ki je primarna odgovornost projektnega tima.
Poslovni uspeh projekta (koristi so večje od vložka, vložena sredstva se hitro
povrnejo), je primarna odgovornost naročnika projekta, soodgovornost projektnega
tima.
Zadovoljstvo vseh udeležencev projekta.

Skupino Panorama Consulting Solutions je v študiji ERP Report iz leta 2015 zanimalo, kakšen
je bil končni rezultat uvedbe, ali je bila uspešna ali ne. Slika 17 prikazuje rezultate.
Slika 17: Rezultat uvedbe.

Vir: (Panorama Consulting Solutions, 2015).
S Slike 17 je razvidno, da je bilo uspešnih kar 58 % uvedb. Neuspešnih jih je bilo 21 %. V istih
odstotkih so bili anketirani nevtralni oziroma niso vedeli, ali je bila uvedba uspešna.
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5 SAP BUSINESS ONE
Začetki podjetja SAP segajo v leto 1972, ko je pet bivših IBM-ovih zaposlenih v Mannheimu v
Nemčiji ustanovilo SAP (nem. Systeme, Anwendungen, Produkte), kar pomeni »Sistemi,
Aplikacije in Produkti.« Kronološko gledano je podjetje SAP leta 1973 izdalo SAP R/1, finančno
računovodsko rešitev, kjer »R« pomeni obdelavo v realnem času. Leta 1979 je izdalo SAP R/2.
SAP GmbH je postal SAP AG leta 1988. Kasneje je družba zabeležila nekaj pridružnic v ZDA, na
Švedskem, Danskem in v Italiji. V letu 1992, ki je ključni mejnik za SAP, so izdali R/3, ključni
produkt, ki je postavil podjetje SAP na svetovno raven. V letu 1996 je imela družba več kot
9000 uspešnih uvedb. V letu 1999 je SAP zagnal mySAP. V letu 2004 je zagnal SAP netWeaver
in SAP ERP (ERP Board, 2016). V letu 2009 je SAP Business Suite 7 postal dostopen vsem
svetovnim strankam. V letu 2011 so zagnali SAP HANA platformo.
SAP SE je globalno IT podjetje in eno izmed večjih ponudnikov ERP rešitev. Podjetje ima sedež
v Walldorf v Nemčiji. SAP po podatkih oskrbuje nekaj več kot 378.000 strank v več kot 180-ih
državah sveta. Kar 80 % je malih in srednje velikih organizacij. Kot zanimivost naj omenimo, da
kar 75 % vseh globalnih svetovnih poslovnih transakcij prihaja v kontakt s SAP rešitvami.
Podjetje ponuja tradicionalne ERP rešitve, oblačne ERP rešitve ter hibridne rešitve. V
prihodnosti se bodo fokusirali na računalništvo v oblaku (SAP, 2018).
SAP SE je začel kot ponudnik programske opreme in danes je vodilni igralec na trgu ERP. Ima
tesne odnose z različnimi partnerskimi podjetji, ki so v devetdesetih letih in kasneje naraščali.
Med njimi je veliko podjetij, ki razvijajo dodatne funkcionalnosti v obliki dodatkov. SAP ponuja
rešitve ERP, ki so primerne za vse velikosti organizacij. SAP Business Suite je nabor integriranih
poslovnih aplikacij, ki zagotavljajo funkcionalnost in razširljivost, ki je za industrijo značilna za
sto podjetij. Druge ponudbe SAP-a vključujejo SAP Business All-in-One in SAP Business One.
SAP Business All-in-One je celovita, integrirana rešitev za MSV podjetja. SAP Business One je
rešitev, namenjena malim in srednje velikim organizacijam. V glavnem podpira maloprodajo,
veleprodajo, storitve in predelovalno industrijo. Z dodatki tretjih oseb SAP Business One
podpira različne panoge in funkcije. SAP ponuja tudi SAP ByDesign, ki podpira zagonska
podjetja (angl. Start up). Kot platforma SaaS ima SAP ByDesign nizke stroške predhodnega
nakupa in morda potrebuje manj IT virov kot tradicionalna ERP rešitev (Panorama Consulting
Solution, 2017).
V nadaljevanju bomo opisali arhitekturo rešitve SAP Business One.

5.1 Arhitektura rešitve SAP Business One
Rešitev SAP Business One, ki je namenjena MSV podjetjem, ima tipično odjemalec/strežnik
arhitekturo5. Lahko jo namestimo lokalno ali v oblaku. Glede podatkovne baze imamo dve
možnosti: lahko je na tradicionalni Microsoftovi MS SQL podatkovni bazi ali na podatkovni bazi
SAP HANA ali na Microsoft Azure SQL. Glede namestitve in podatkovnih baz imamo več
različnih možnosti. Slika 18 prikazuje arhitekturo SAP Business One na dveh različnih
podatkovnih bazah (SAP Business One, 2013).

5

Opisano v poglavju 2.3. Zgradba ERP rešitev.
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Slika 18: Arhitektura SAP Business One.

Vir: (SAP Business One, 2013).
Slika 18 prikazuje lokalno nameščeno arhitekturo SAP Business One na Microsoftovem SQL
strežniku. Na levi strani Slike 18 vidimo dva SAP Business One odjemalca (osebni računalnik in
mobilno napravo), ki se povezujeta na SAP Business One strežnik. Vsak uporabnik SAP Business
One ima lokalno nameščenega odjemalca, kar pomeni, da je v veliki meri neodvisen od
zmogljivosti strežnika (SAP Business One, 2013).
Desna stran Slike 18 prikazuje lokalno nameščeno arhitekturo SAP Business One na njihovi SAP
HANA podatkovni bazi. Celotna podatkovna baza deluje na SAP HANA podatkovni bazi. SAP
Business One odjemalec, tudi mobilni, povezuje vsakega uporabnika na SAP Business One
strežnik. V SAP Business One različici za SAP HANA je na voljo ena naprava za spletno obdelavo
transakcij ter spletno analitično obdelavo (SAP Business One, 2013).
Slika 19: Arhitektura SAP Business One Cloud.

Vir: (SAP Business One, 2013).
43

Slika 19 prikazuje SAP Business One Cloud arhitekturo v oblaku. Vidimo, da SAP Business One
Cloud rešitev omogoča več organizacijam, da delijo enako strojno opremo, medtem ko so
izolirani v varnem uporabniškem okolju. Končni uporabniki dostopajo do rešitve preko
varnega spletnega portala ali preko SAP Business One Mobile Application, mobilne aplikacije
za mobilne naprave. Uporabniki ne vidijo nobene razlike, kot če bi se prijavljali lokalno. Vsak
najemnik (angl. tenant) predstavlja podatkovno bazo podjetja, skladiščenje in licence, ki jih
podjetje najema za uporabnike. Stranke lahko imajo več najemnikov v različnih servisnih
enotah, pri čemer ima vsak najemnik drugačno različico ali namen uporabe: na primer za
produktne, demonstracijske ali testne primere. Najemniki delijo strojno in programsko
opremo, hkrati pa hranijo svoje podatke v ločenih, varnih bazah podatkov. Servisne enote
(angl. Service Units) so zbirka programske opreme, strežnikov in shranjevanja. Vse
komponente v eni sami servisni enoti so iste različice SAP Business One. Servisne enote
vsebujejo več najemnikov različnih strank. Vsaka servisna enota pa ima več predstavitvenih
strežnikov.

5.2 Moduli rešitve SAP Business One
Poglavje smo povzeli po Microchannel (2018). Osnovni moduli rešitve SAP Business One so:











računovodstvo (angl. Accounting),
bančne transakcije (angl. Bank Transactions),
upravljanje poslovnih partnerjev (angl. Business Partner Management),
načrtovanje materialnih zahtev (angl. Material Requirements Planning),
integracija Outlooka (angl. Outlook Integration),
nabava (angl. Purchasing),
poročanje (angl. Reporting),
prodaja in distribucija (angl. Sales and Distribution),
upravljanje odnosov s strankami- CRM,
upravljanje storitev (angl. Service Management).

SAP BO v modulu Računovodstvo ponuja razna orodja in poročila, ki omogočajo upravljanje
vseh finančnih procesov, vključno s preglednicami, vnosi dnevnika, raznimi predlogi za
transakcije, raznimi poročili o proračunu. V tem modulu imamo tudi oblikovalca
računovodskih poročil, ocenjevalne tabele itd.
V modulu Bančne transakcije imamo razna orodja za celotno finančno obdelavo: od računov
in plačil dobaviteljem, vlog do popolnoma avtomatskih poravnav, tako da lahko uskladimo
bremenitve v primerjavi s kreditnimi transakcijami ali uskladimo svoje podatke z našimi
bančnimi zapisi.
Modul Upravljanje poslovnih partnerjev omogoča sledenje in upravljanje pomembnih
informacij o naših strankah in prodajalcih. V tem modulu se beležijo vse informacije o strankah
in prodajalcih, tudi naslovi in zapisi stikov, saldi na računu itd.
Modul Načrtovanje materialnih zahtev upravlja proces MRP s pomočjo čarovnika. Ta proces
uporabnikom omogoča, da določijo scenarij načrtovanja v petih preprostih korakih in
napovedujejo povpraševanje na podlagi napovedi.
Outlook ponuja integrirano rešitev za upravljanje in organiziranje e-poštnih sporočil, urnikov,
nalog, beležk, stikov in drugih informacij. Zaposleni lahko sinhronizirajo koledarje, stike in
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druge informacije. Prav tako lahko zajemajo in dostopajo do vseh ustreznih informacij o
strankah, partnerjih in prodajalcih. V modulu Integracija Outlooka je nov dodatek, ki tesno
združuje SAP BO in Outlook, to je CRM za Outlook.
Modul Nabava omogoča upravljanje in vzdrževanje vseh vidikov nabave.
Modul Poročanje odpre povsem nov svet podatkov in informacij z orodji za sezname opravil,
podatki o kupcih/dobaviteljih, analizo prodaje ter široko paleto vgrajenih poročil in nadzornih
plošč. Orodja za poročanje, ki so na voljo v SAP BO, so Crystal Reports, Excel Reporter,
poizvedovalec poizvedb ter opcijsko HANA.
Modul Prodaja in distribucija pomaga dokončati celoten prodajni cikel v SAP BO: od ponudb
za ceno do izdajanja računov in plačil.
V modulu Upravljanje odnosov s strankami – CRM imamo različna orodja za upravljanje
odnosov s strankami. Prodajo zaključimo hitreje in bolje služimo svojim strankam. Ta orodja
omogočajo avtomatizirati procese in učinkovito upravljati aktivnosti v celotnem prodajnem
ciklusu, vključno z začetnim stikom, predlogom, zapiranjem prodaje ter poprodajnimi
storitvami in podporo.
Modul Upravljanje storitev optimizira potencial storitvenega oddelka, zagotavlja podporo
storitvam, upravljanju storitvenih pogodb, načrtovanju storitev, sledenju dejavnostim
interakcije s strankami in podporo uporabnikom.
Dodatni moduli, ki jih navaja Microchannel (2018), vključujejo:




upravljanje skladišč (angl. Warehouse Management),
InterCompany,
komplet za razvoj programske opreme (angl. Software Development Kit).

5.3 Metodologija uvajanja rešitev SAP Business One
Organizacija SAP je razvila več metodologij uvajanja rešitev, to so metodologija ASAP (angl.
Accelerated SAP) in metodologija SAP Activate, ki temelji na metodologiji ASAP, ter
metodologija AIP (angl. Accelerated Implementation Program), ki prav tako temelji na
metodologiji ASAP, vendar je prilagojena uvedbi SAP BO, ki je manj kompleksna rešitev. Po
metodologiji AIP uvajamo SAP BO na lokaciji ter v oblaku. Po SAP Activate metodologiji
uvajamo rešitev SAP S/4 HANA. Primerna je za lokalno kot tudi za oblačno uvedbo (Musil,
2015).
V ASAP-metodologiji so vključeni različni postopki, procesi, seznami, pospeševalci, povezave
do standardne SAP-ove dokumentacije itd., potrebne za uvedbo SAP-ovih rešitev. Na voljo je
standardni ali agilni pristop za uvajanje SAP ERP rešitve (SAP, 2014).
Načrt faz uvajanja ASAP-metodologije vidimo na Sliki 20. Njegove faze so naslednje (SAP,
2014):
1.
2.
3.
4.
5.

priprava projekta,
poslovni načrt,
realizacija,
končne priprave ter
prehod v živo in podpora.
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Slika 20: Zemljevid faz ASAP-a.

Vir: (Gulledge in Simon, 2005).
Prva faza uvajanja se imenuje priprava projekta. Ta faza je izrednega pomena, saj vsaka
napačna odločitev lahko negativno vpliva na končni produkt in sam poznejši potek projekta.
Pri tem lahko seveda nastanejo višji stroški ali pa se lahko tudi sam projekt zavleče (Hernandez,
Keogh in Martinez, 2006). V začetku faze pridobimo potrebne vire in podatke, ki jih rabimo pri
uvedbi. Najpomembnejši mejniki, ki morajo biti zaključeni v prvi fazi, so (Larocca, 2002):
 Podpora s strani vodstva: Potrebna je popolna podpora s strani vodstva glede
učinkovitosti rešitve SAP za njeno uspešno uvedbo.
 Jasno zastavljeni cilji projekta: Določiti je potrebno jasne cilje projekta, kaj želimo s tem
v podjetju doseči, in ustvariti projektne načrte še pred prihodom v drugo fazo.
 Učinkovit proces odločanja: Jasno morajo biti določene posameznikove odgovornosti
in naloge za različne odločitve med procesom, saj bodo posamezniki morali sprejemati
različne odločitve o uvedbi. Zavedati se morajo, da bodo morali sprejemati dobre in
hitre odločitve.
 Ustrezno okolje za spremembo in reinženiring: Sprejeti in zavedati se moramo, da se
bodo stvari z novo rešitvijo spremenile (način dela, poslovni procesi).
 Uvajalec in usposobljen kader: Zelo pomembna je zbira projektne ekipe. Projektna
ekipa je sestavljena iz zaposlenih v podjetju in SAP svetovalcev ter informatikov. V
uvajanju morajo sodelovati vsi: vodstveni kader kot ostali zaposleni.
V drugi fazi, tj. poslovni načrt, projektna ekipa naredi popolno in celovito analizo potreb in
poslovnih procesov. Vsi procesi morajo biti dokumentirani in popisani. S tem metodologija
ASAP omogoča različne skupine vnaprej pripravljenih vprašalnikov, pripravljene predloge,
skupinske in individualne razgovore itn., da bi zagotovili čim boljšo dokumentacijo, ki jo
potrebujemo v podjetju za nadaljnjo uvedbo. Faza traja od 5 do 6 tednov, saj je v okviru
celotnega projekta najzahtevnejša faza (Hernandez, Keogh & Martinez, 2006).
Tretja faza poteka v dveh delih (Larocca, 2002):
1. Del zajema osnovno konfiguriranje s pomočjo SAP svetovalcev, bistvene so
informacije, pridobljene v drugi fazi (poslovnem načrtu).
2. Del zajema podrobno konfiguriranje za zadovoljevanje vseh poslovnih in procesnih
zahtev podjetja.
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Osnovno konfiguriranje temelji na informacijah pridobljenih s poslovnim načrtom, medtem ko
se za postopno konfiguracijo uporabljamo orodje SAP, imenovano Uvedbeni vodnik (IMG).
Vodnik po uvedbi beleži trenutno stanje konfiguracije na vsakem koraku in v časovnem okviru,
kar poenostavi poročanje vodstvu podjetja o stanju projekta (Miller, 1998). V nadaljevanju je
pomembno podrobno usposabljanje končnih uporabnikov. Usposabljanje jim omogoča novo
znanje in spretnosti, ki jih potrebuje podjetje (Larocca, 2002).
V četrti fazi končna priprava zahteva tesno delovanje projektne ekipe in končnih uporabnikov.
Potrebno je preveriti, če so vse zahteve, opredeljene v prejšnjih fazah, izpolnjenje in če
poslovni proces poteka pravilno (Hernandez, Keogh & Martinez, 2006). Naredijo se stresni
testi, ki preverijo obseg sistema, kolikšno obremenitev sistem prenese. Izvede se integracija
oziroma povezovanje z drugimi moduli (Larocca, 2002). Pred zagonom v živo je potrebo
odpraviti kakršnekoli nepravilnosti v sistemu (Miller, 1998). Sledi prenos podatkov v nov
sistem. Pred prenosom podatkov je potrebno pripraviti, urediti in preveriti kakovost teh
(Hernandez, Keogh & Martinez, 2006). Po prenosu je potrebno ponovno testirati in nastaviti,
da bo pripravljeno za optimalno delovanje (Miller, 1998).
Končna faza projekta je tudi najlažja faza tj. preklop v živo in podpora, saj se na ta korak
podjetje pripravlja že dlje časa (Larocca, 2002). Stopnja uspeha pa je od odvisna od tega, kako
natančno so v podjetju zaključili vse prejšnje faze projekta (Hernandez, Keogh & Martinez,
2006). Podjetju se zagotovi stalna podpora uporabnikom, kar jim omogoča lažji prehod v novo
delovno okolje (SAP, 2014).
Metodologija Activate SAP je sestavljena iz štirih faz, ki jih navaja Musil (2015):
1.
2.
3.
4.

priprava,
raziskovanje,
realizacija,
uvajanje.

V fazi priprave se projekt sproži in načrtuje; vključno z načrti kakovosti in tveganji. Sistemsko
okolje je vzpostavljeno z najboljšimi praksami za postopke, ki so pripravljeni za izvajanje
(Musil, 2015).
V fazi raziskovanja strankina ekipa raziskuje zmogljivosti SAP-ovih rešitev, prav tako sistemski
integrator raziskuje poslovanje stranke. Skupaj naredijo delavnice, kjer preverijo praznine t. i.
fit/gap Analysis, da prepoznajo konfiguracijo in razširitve, ki najbolj ustrezajo zahtevam
stranke (Musil, 2015).
V fazi realizacije ekipa konfigurira in razširja sistem, ki temelji na prednostnih zahtevah, ki so
jih pridobili v prejšnji fazi. Konfiguracija in gradnja se izvaja v kratkih ciklih, zagotavljajo redno
preverjanje in povratne informacije s strani stranke. Strukturirano testiranje in migracijske
dejavnosti zagotavljajo kakovost (Musil, 2015).
V fazi uvajanja je končna priprava pred zagonom rešitve v živo, to pa pomeni, da preverijo, če
so sistem, uporabniki in podatki pripravljeni za prehod v živo. Pri prehodu v živo se vzpostavi
in zažene podpora, ki preda organizaciji upravljanje novega okolja (Musil, 2015).
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6 ORACLE E-BUSINESS SUITE
Oracle je bil prvotno znan po svojih podatkovnih bazah. Organizacija je razširila svoj delež na
trgu ERP z veliko rastjo in številnimi izjemnimi pridobitvami, prevzemi drugih podjetij, kot so
NetSuite, JD Edwards, PeopleSoft, Siebel CRM in podobno. Glede na ta poseben model rasti je
Oracle postal nastavljiva in prilagodljiva rešitev, ki svojim strankam ponuja najboljšo možnost.
Z nakupom podjetja NetSuite leta 2016 je Oracle razširil oblačne možnosti ter izboljšal
distribucijsko in tehnično globino funkcionalnosti same rešitve. JD Edwards še posebej podpira
predelovalno industrijo. Je integriran programski paket, ki podpira različne poslovne procese
z eno skupno bazo podatkov. JD Edwards EnterpriseOne ima odprto platformo, ki podpira
različne operacijske sisteme, baze podatkov in vmesno programsko opremo Oracle-a in drugih
ponudnikov. Oracle ponuja različne možnosti uvajanja. Čeprav se aplikacije E-Business Suite in
JD Edwards še naprej razvijajo, se veliko osredotočajo na oblačne aplikacije (Panorama
Consulting Solutions, 2017).

6.1 Arhitektura ERP rešitve Oracle E-Business Suite
Opisali bomo arhitekturo rešitve Oracle E-Business Suite, ki je primerna za MSV podjetja, ki je
nameščena lokalno, se pravi v podjetju, ter oblačno arhitekturo rešitve Oracle E-Business Suite
na Amazonovih spletnih storitvah (angl. Amazon Web Services). Oracle E-Business Suite ima
tri nivojsko arhitekturo, sestoji iz odjemalca, aplikativnega nivoja ter podatkovne baze.
Spodnja Slika 21 prikazuje lokalno nameščeno arhitekturo.
Slika 21: Lokalno nameščena arhitektura Oracle E-Business Suite.

Vir: (Amazon Web Services, 2017).
Na Sliki 21 vidimo, da nivo odjemalca (angl. client) vsebuje uporabniški vmesnik odjemalca –
seveda odvisno od našega spletnega brskalnika. Aplikacijski nivo (angl. Application Tier)
sestavljajo Oracle Fusion Middleware, ki vsebuje Oracle HTTP Server (OHS) in Oracle WebLogic
Server (WLS) in hkratni strežnik za obdelavo. Vsi strežniki obdelajo poslovno logiko ter
komunicirajo s podatkovno bazo. Oracle HTTP Server sprejema dohodne zahteve od
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odjemalca in usmerja zahtevke na Oracle Web Logic Server, ki gosti poslovno logiko in druge
komponente na strežniku. Nivo podatkovne baze (angl. Database Tier) je sestavljen iz
podatkovne baze Oracle, ki shranjuje podatke za Oracle E-Business Suite (Amazon Web
Services, 2017).
Opisali bomo arhitekturo Oracle E-Business Suite na spletnih storitvah podjetja Amazon (AWS
– Amazon Web Services). Amazon Elastic Compute Cloud (AEC2) je spletna storitev, ki
omogoča prilagodljivo zmogljivost izračuna v oblaku, ki se zaračuna po uri. Zaženemo lahko
navidezne računalnike od enega z 1 GB spomina do 128 z 2 TB spomina. Imamo izbiro različnih
operacijskih sistemov: Windows Server 2008/2012, Oracle Linux, Red Hat Enterprise Linux in
SUSE Linux. Elastic Load Balancing dohodni aplikativni promet samodejno porazdeli med
strežniki v oblaku. Omogoča doseganje višjih stopenj tolerance napak v aplikacijah, ki brez
težav zagotavljajo zahtevano količino zmogljivosti uravnotežene obremenitve, ki je potrebna
za distribucijo prometa aplikacij. Elastično uravnavanje obremenitve se lahko uporabi za
izravnavo obremenitve spletnega strežniškega prometa. Amazon Machine Image – AMI je
preprosto zapakirano okolje, ki vključuje vse potrebne bite (angl. bits) za nastavitev in zagon.
Amazonova Route 53 je zelo dostopna in razširljiva domena oblaka (DNS). Namenjena je
razvijalcem in podjetjem. Izjemno zanesljivo in na stroškovno učinkovit način poveže
uporabnike do internetnih aplikacij s prevajanjem imen v številski IP naslov (Amazon Web
Services, 2017) .
Slika 22: Arhitektura Oracle E-Business Suite na AWS.

Vir: (Amazon Web Services, 2017).
Slika 22 prikazuje kompleksno arhitekturo rešitve Oracle E-Business Suite na AWS. Zahteve
uporabnikov (angl. users) z odjemalskega sloja so usmerjene z uporabo DNS-ja Amazon Route
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53 na strežnike aplikacij Oracle E-Business Suite, nameščene v AEC2, preko Elastic Load
Balancing, v tem primeru v coni A in B. OHS bo sprejel zahteve iz Elastic Load Balancing in jih
usmeril na Oracle WLS. Oracle WLS bo izvedel ustrezno poslovno logiko in komuniciral z bazo
podatkov Oracle. Kot vidimo, je nivo podatkovne baze nameščen na dveh strežnikih na
različnih lokacijah. V coni A je primarni strežnik, v coni B je sekundarni strežnik. V primeru
okvare primarne podatkovne baze se bo sekundarna vzpostavila kot primarna (Amazon Web
Services, 2017).

6.2 Moduli ERP rešitve Oracle EBS
Osnovni moduli, ki sestavljajo Oracle E-Business Suite, so naslednji (Fifer, 2017 po Oracle,
2018):










CRM (angl. Customer Relationship Management),
finance (angl. Financial Management),
storitve (angl. Service Management),
kadri (angl. Human Capital Management),
projekti (angl. Project Portfolio Management),
upravljanje vrednostne verige (angl. Value Chain Management),
upravljanje naročil (angl. Advanced Procurament),
upravljanje oskrbovalne verige (angl Supply Chain Management) in
logistika (angl. Value Chain Execution).

V modulu CRM so aplikacije za upravljanje odnosov s strankami, ki zagotavljajo enotno,
globalno bazo podatkov, ki zagotavlja, da so vsi prodajni kanali usklajeni s cilji podjetja (Oracle,
2018).
Modul Finance omogoča, da delamo pametnejše, povečamo učinkovitost, ter zmanjšamo
stroške s standardiziranimi procesi. V modul je vključena glavna knjiga, upravljanje denarnih
sredstev, premoženja itd. (Oracle, 2018).
Modul Storitve oz. upravljanje storitev zagotavlja storitev, ki je informacijsko usmerjena za
stranke, ki svojim zastopnikom in tehničnim sodelavcem omogoča izpolnitev in preseganje
pričakovanja strank, tako da jih pooblastijo z informacijami, ki so skladne, točne ter uporabne
(Oracle, 2018).
Modul Kadri ponuja robusten nabor funkcionalnosti človeških virov najboljše kakovosti,
omogoča povečanje produktivnosti, pomaga znižati stroške lastništva ter pospešiti poslovno
uspešnost (Oracle, 2018).
Modul Projekti podpira celoten življenjski cikel upravljanja projektov in portfelja z enotnim in
natančnim pregledom vseh dejavnosti, povezanih s projektom in vodilnimi funkcijami,
omogoča uporabnikom, da izberejo najboljši portfelj pobud (Oracle, 2018).
Modul Upravljanje naročil ima integriran paket aplikacij, ki zmanjša vse stroške upravljanja
ponudb, zmanjšuje porabo za blago in storitve enostavnejši so postopki od oddaje naročila do
plačila (Oracle, 2018).
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Pri modulu Upravljanje vrednostne verige je omogočeno, da podjetje napove, kakšne so tržne
potrebe ter kakšne so inovacije glede na tržne pogoje (Inoapps, 2018).
Modul Upravljanje oskrbovalne verige se uporablja za upravljanje nabavnih verig, združuje in
avtomatizira vse ključne postopke dobavne verige: od zasnove, načrtovanja in nabave do
izdelave in izpolnitve (Oracle, 2018).
Modul Logistika je obsežen nabor aplikacij za izvajanje dobavne verige in ima širok nabor
logističnih zmogljivosti (Oracle, 2018).

6.3 Metodologija uvajanja rešitev Oracle EBS
Oracle je prej uvajal ERP rešitve po metodologiji AIM (angl. Application Implenetation
Metodology). Zdaj pa uvaja ERP rešitve po metodologiji OUM (angl. Oracle Unified Method).
Ta metodologija podpira celoten življenjski IT cikel (angl. Enterprise IT Life cycle), vključno s
podporo za uspešno uvedbo vsakega njihovega izdelka. Je robustna, tehnološko agnostična,
narejena na podlagi industrijskih standardov in izkušenj na terenu. Zelo je prilagodljiva za
podporo specifičnim zahtevam projekta ali programa. Metodologija OUM se je iterativno
razvila skozi neprekinjen evolucijski proces. Metodologija OUM temelji na petih glavnih
načelih. Ta so: posel (angl. Business), arhitektura (angl. Architecture), prilagodljivost (angl.
Adaptability), uvedba (angl. Implementation) in standardi (angl. Standards). Tipični mejniki
OUM metodologije so: mejnik objektivnega življenjskega cikla (angl. Life cycle objective
milestone), mejnik arhitekture življenjskega cikla (angl. Life cycle architecture milestone),
mejnik začetne zmogljivosti delovanja (angl. Initial operation capability milestone), sistem v
mejniku proizvodnje (angl. System in production milestone) ter mejnik za odjavo (angl. Signoff milestone). Metodologija OUM obsega pet faz in štirinajst procesov, ki jih prikazuje Slika
21 (Oracle ERP Apps Guide, 2013).
Slika 23: Faze metodologije OUM.

Vir: (Oracle ERP Apps Guide, 2013).
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Slika 23 prikazuje, da ima metodologija OUM pet faz (Oracle ERP Apps Guide, 2013):
1.
2.
3.
4.
5.

začetek (angl. Inception),
izdelava (angl. Elaboration),
gradnja (angl. Construction),
prehod (angl. Transition),
proizvodnja (angl. Production).

Glavni cilj prve faze (Začetek) je doseči soglasje vseh zainteresiranih strani o ciljih življenjskega
cikla projekta, torej se načrtuje projekt uvedbe. Usmerjajo se poslovne zahteve na visoki ravni
skupaj z začetnim projektnim načrtom (Oracle ERP Apps Guide, 2013).
V drugi fazi (Izdelava) je glavna pozornost namenjena razvoju podrobnih modelov zahtev,
razdelitvi rešitve, razvoju funkcionalnih prototipov in osnovanju arhitekture rešitve (Oracle
ERP Apps Guide, 2013).
V tretji fazi (Gradnja) se osredotočamo na načrtovanje, izvajanje ter preizkušanje funkcij za
razvoj celotne rešitve (Oracle ERP Apps Guide, 2013).
V četrti fazi (Prehod) se rešitev namesti na proizvodni sistem, zaženejo se aplikacije v živo. V
tej fazi je rešitev pripravljena za uporabo (Oracle ERP Apps Guide, 2013).
Cilj pete faze (Proizvodnja) je upravljanje nove rešitve, ocenjevanje njene uspešnosti ter
podpora uporabnikom. Ta faza vključuje spremljanje rešitve, ustrezno ukrepanje za
zagotovitev nadaljnjega delovanja, merjenje zmogljivosti rešitve, delovanje in vzdrževanje
podpornih sistemov, odzivanje na zahtevke za pomoč, razna uporabniška poročila o napakah
itd. (Oracle ERP Apps Guide, 2013).
Običajno je metodologija OUM opredeljena kot disciplina oz. podprojekt, ki določa vrsto nalog,
povezanih s predmetom, potrebnimi spretnostmi in skupnimi odvisnostmi. Metodologija
običajno obsega več faz glede na pristop. Vse naloge OUM so organizirane tudi v procese, ki
združujejo skupne naloge. Člani projektne skupine so dodeljeni tem skupinam glede na
specializacijo in ozadje. OUM metodologija vključuje naslednjih štirinajst aktivnosti, ki jih
vidimo na zgornji sliki (Oracle ERP Apps Guide, 2013):
1. Poslovne zahteve (angl. Business Requirements): Cilj te aktivnosti je ugotoviti,
izboljšati in prednostno opredeliti poslovne zahteve za predlagano rešitev.
2. Analiza zahtev (angl. Requirements Analysis): Cilj je nadaljnja analiza zahtev,
opredeljenih med postopkom poslovnih zahtev kot osnova za analizo in oblikovanje.
3. Analiza (angl. Analysis): Cilj je analizirati, izboljšati in strukturirati sistemske zahteve
preko modela analize.
4. Oblikovanje (angl. Design): Cilj te aktivnosti je prevajanje zahtev v sistemsko zasnovo,
ki ustreza vsem funkcionalnim in dodatnim zahtevam.
5. Uvedba (angl. Implementation): Cilj te aktivnosti je razviti končni sistem s številnimi
iterativnimi koraki.
6. Testiranje (angl. Testing): Proces testiranja je integriran pristop k preizkušanju
kakovosti in skladnosti vseh elementov nove rešitve.
7. Upravljanje učinkovitosti (angl. Performance Management): Cilj procesa je opredeliti,
izdelati in izvajati učinkovit pristop za upravljanje učinkovitosti v celotnem življenjskem
ciklusu projekta.
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8. Tehnična arhitektura (angl. Technical Architecture): Cilj aktivnosti je oblikovanje
tehnične arhitekture informacijskega sistema, ki uresničuje poslovno vizijo.
9. Pridobivanje podatkov in pretvorba (angl. Data acquisition and conversion): Cilj
procesa je pretvorba vseh podatkov iz stare rešitve, potrebnih za delovanje nove
rešitve.
10. Dokumentacija (angl. Documentation): Cilj je razviti dokumentacijo, ki razširja
priročnike za izdelke z informacijami o programski opremi po meri in poslovnih
postopkih.
11. Upravljanje organizacijskih sprememb (angl. Organizational Change Management):
Cilj tega procesa je opredeliti človeške ter organizacijske izzive projekta, da bi ublažili
tveganje.
12. Usposabljanje (angl. Training): Cilj je ustrezno usposabljanje projektne skupine za
začetek projekta in usposabljanje uporabnikov za zagon nove rešitve.
13. Prehod (angl. Transition): Cilj tega procesa je namestitev rešitve ter prehod na novo
rešitev.
14. Operacije in podpora (angl. Operations and Support): Cilj zadnjega procesa je
spremljanje in odzivanje na težave, iskanje rešitev, da se odpravijo napake in se
načrtujejo izboljšave.
Z OUM metodologijo uvajanja podjetja dobijo poenostavljen način vodenja projektov,
izboljšano načrtovanje projekta in zmanjšano tveganje, da bi presegli zadan proračun ter čas
uvedbe projekta (Oracle ERP Apps Guide, 2013).
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7 MICROSOFT DYNAMICS 365
Microsoft pod blagovno znamko Microsoft Dynamics trži naslednje rešitve (Community
Dynamics, 2018): Microsoft Dynamics AX, Microsoft Dynamics CRM, Microsoft Dynamics GP,
Microsoft Dynamics NAV, Microsoft Dynamics SL ter Microsoft Dynamics 365.
Microsoft je leta 2000 kupil podjetje Great Plains, enega od prvih računovodskih paketov v
ZDA, ki so bili zasnovani tako, da so večuporabniški in tečejo pod operacijskim sistemom
Windows kot 32-bitna programska oprema. Microsoft Dynamics GP je nekdanji izdelek
podjetja Great Plains, zasnovan za MSV podjetja. Microsoft Dynamics NAV je prav tako
namenjen malim in srednje velikim podjetjem, ki potrebujejo širšo funkcionalnost in imajo
možnost prilagajanja njihove programske opreme. Microsoft AX je vodilna rešitev v njihovi
Dynamics ponudbi, zasnovan je za velike organizacije. Microsoft ponuja še druge izdelke v
Dynamics ponudbi, kot sta Dynamics SL, ki je zasnovan za projektno usmerjena podjetja, in
Microsoft AX 2012 R3, ki vključuje industrijsko specifične funkcionalnosti za proizvodno,
distribucijsko, storitveno industrijo ter javni sektor. Microsoft je pred kratkim preoblikoval svoj
paket poslovnih rešitev v oblaku, ki se zdaj imenuje Microsoft Dynamics 365. Njihov vodilni
ERP Dynamics AX se zdaj imenuje Dynamics 365 Enterprise. Ta nova različica temelji na oblaku
in vključuje Microsoft Dynamics CRM kot popolnoma integrirano aplikacijo. Dynamics 365
Enterprise rešitev še vedno cilja na velika zapletena podjetja, vendar je bolj skalabilna pri
stroških licenciranja ter uvedbi. Najboljše prakse izdelkov NAV, GP in SL se zdaj imenujejo
Dynamics Business Suite (Panorama Consulting Solutions, 2017).
Microsoft Dynamics 365 je na voljo v več verzijah: Microsoft Dynamics 365 Enterprise, ki je
naslednik Dynamics AX in je primeren za velike organizacije, ter Microsoft Dynamics 365
Business Edition, ki je naslednik Microsoft Dynamics NAV in je primeren za mala podjetja. Po
prenovi se imenuje Microsoft Dynamics 365 Business Central.

7.1 Arhitektura rešitve Microsoft Dynamics 365 Business Central
Opisali bomo arhitekturo Microsoft Dynamics 365 Business Central, ki je primeren za MSV
podjetja. Kot smo že omenili, je naslednik Microsoft Dynamics NAV-a. Po prenovi je na voljo
tudi za lokalno namestitev, prej je namreč bila samo v oblaku. Slika 24 prikazuje arhitekturo
Microsoft Dynamics 365 Business Central.
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Slika 24: Arhitektura Microsoft Dynamics 365 Business Central.

Vir: (Microsoft, 2018).
Za lažje razumevanje kompleksne oblačne arhitekture in njenih komponent bomo uporabili
Sliko 24. Kot vidimo, imamo osnovno arhitekturo odjemalec-strežnik. Sestavljena je iz ključnih
komponent: odjemalca, spletnega strežnika (angl. Web Server), strežnika (angl. Server) in
podatkovne baze SQL. Podatkovna baza SQL ali če gre za oblačno namestitev uporablja Azure
SQL podatkovno bazo; v njej so poslovni podatki. Strežnik (angl. Server) komunicira med
odjemalci (angl. clients) in podatkovnimi bazami. Spletni strežnik (angl. Internet Information
Server (IIS)) omogoča dostop do spletnega odjemalca Business Central in mobilnih aplikacij.
Na voljo imamo več možnosti namestitve rešitve: lahko je v oblaku, lahko je lokalno
nameščena ali pa je hibridna.

7.2 Moduli rešitve Microsoft Dynamics 365
Moduli v rešitvi Microsoft Dynamics 365, ki jih navaja Adacta (2018), so:








prodaja,
marketing,
finance,
proizvodnja (angl. Operation),
podpora strankam,
projekti,
podpora na terenu.

»V modulu Prodaja enostavno prepoznamo potrebe strank, imamo avtomatiziran prodajni
proces, vgrajeno digitalno inteligenco, nadzorujemo stroške pridobivanja novih strank,
odkrivamo nove prodajne priložnosti, večje je sodelovanje znotraj prodajne ekipe (Adacta,
2018).
V modulu Marketing imamo holistični pogled nad stranko, povezavo z Adobe Marketing
Cloud-om, upravljamo marketinške kampanje, personaliziran marketing, učinkovito
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upravljamo kampanje preko več kanalov ter enostavno monitoriramo ključne pokazatelje
poslovanja (angl. Key performance indicators (KPI)) (Adacta, 2018).
Pri modulu Finance celovito upravljamo poslovanje in finance, vse je na enem mestu: nabava,
prodaja, izdajanje računov in finančna analitika, učinkovita integracija z ostalimi sistemi in z
orodji Office 365. Imamo učinkovit pregled nad upravljanjem dobavne verige in zalog,
avtomatizacijo naročanja, na enem mestu je kreiranje ponudb in izdelava naročil, avtomatska
obdelava naročil ter upravljanje zapadlih plačil (Adacta, 2018).
Pri modulu Proizvodnja so povezani procesi, znižajo se operativni stroški, poenostavi se
upravljanje proizvodnega procesa, enostavno sledimo izdelkom od dobave do prodaje, imamo
takojšen vpogled v tekoče finančno poslovanje, IT podpora poslovanju je stroškovno
učinkovita. Pomembno je še: skalabilnost in fleksibilnost, natančne finančne napovedi ter
integracija z e-trgovino in POS sistemi (Adacta, 2018).
Pri modulu Podpora strankam lahko ustvarjamo konsistentne uporabniške izkušnje ne glede
na kanal, imamo prave informacije za pravo stranko ob pravem trenutku, imamo enovit in
celoten pregled nad stranko, modul omogoča hitre reakcije na strankine potrebe in želje ter
hitro prilagajanje tržnim razmeram (Adacta, 2018).
V modulu Projekti učinkovito upravljamo s projekti, enostavno in učinkovito razporejamo vire,
imamo celovito mobilno podporo, učinkovito upravljamo z zaposlenimi ter na enem mestu
upravljamo z računi strank (Adacta, 2018).
Pri modulu Podpora na terenu optimiziramo urnike ter razporejamo vire, upravljamo
vzdrževalne pogodbe, identificiramo proste in neoptimalne kapacitete, učinkovito upravljamo
zaloge na več lokacijah, spremljamo inventar v realnem času. V tem modulu imamo celovito
mobilno podporo za delo na terenu ter enostavno komunikacijo s strankami« (Adacta, 2018).

7.3 Metodologija uvajanja rešitev Microsoft Dynamics 365
Metodologija uvajanja ERP rešitev, ki jih uporablja Microsoft, je Microsoft Dynamics Sure Step
(uporabljali bomo kratico MDSS). Ta metodologija vključuje knjižnico projektnega vodenja
(angl. Project management), navodila, predloge in orodja, ki jih uporabljajo pri uvedbi rešitev
Microsoftovi partnerji. Podrobno so opisana navodila za celoten življenjski krog uvedbe, ki je
sestavljena iz najboljših praks (angl. best practices) Microsoft Dynamics partnerjev in
Microsoftovih svetovalnih servisov. Spodnja Slika 25 prikazuje to metodologijo, ki vključuje
(Sternad in Bobek, 2010):





navodila za uvedbo (angl. Implementation Guidance),
osredotočenost na branžo, dejavnost (angl. Industry focused),
specifično vsebino, ki je prilagojena produktu (angl. Product-specific content) ter
navodila in strategije projektnega menedžmenta (angl. Project management strategies
and guidance).
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Slika 25: Metodologija Sure Step.

Vir (Sysco Software, 2018).
MDSS ima naslednje faze (Sternad in Bobek, 2010):
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

diagnoza,
analiza,
načrtovanje,
razvoj,
namestitev,
delovanje,
optimizacija ter
nadgradnja.

V prvi fazi (Diagnoza) zbiramo informacije, ki nam omogočajo, da določimo obsega projekta,
pripravi se ponudba projekta uvedbe za določeno stranko. Pri tej fazi se gradi na strankini
samozavesti glede začetka uvedbe. Ko je ta faza aktivna, je priporočeno, da projektni tim
izvede podrobno analizo poslovnih procesov, preveri (angl. Proof of concept) rešitve ter oceni
strankino zgradbo rešitve. Začetni projektni plan in ocenitev stroškov predstavljata naslednjo
aktivnost. Po ocenitvi in rezultatih se na podlagi osnovne projektne ponudbe (angl. Project
Proposal) stranka odloči, ali bo ponudbo sprejela ali zavrnila. Ob sprejetju ponudbe se izbere
tip projekta (standardni, enterprise ali rapid). Ob zavrnitvi ponudbe je potrebna ponovna
ocenitev ponudbe ali pa se projekt zaključi (Sternad in Bobek, 2010).
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V drugi fazi poteka analiza bodočih poslovnih procesov in obstoječih poslovnih procesov »ASIS, TO-BE«, določijo in pripravijo se funkcijske zahteve v dokumentu funkcijskih zahtev (angl.
Functional Requirment Document – FRD), opišejo se izboljšani poslovni procesi FRD ter
podpišejo se stranke. Na koncu te faze je stranka sposobna razumeti razsežnosti uvedbe ERP
rešitve ( se pravi rezultate, stroške ter mejnike projekta) (Sternad in Bobek, 2010).
Namen tretje faze (Načrtovanje) je sestaviti podroben načrt zahtev za celotno uvedbo. V tej
fazi načrtujemo prilagoditve, integracijo in prenos podatkov (Sternad in Bobek, 2010).
V četrti fazi (Razvoj) se razvijajo določene prilagoditve, integracija ter prenašajo podatki, ki so
bili načrtovani in odobreni v prejšnji fazi. Ta faza se konča s preizkušanjem namestitve,
konfiguracije, kustomizacije (koda), poročili, integracijo ter z vsemi programi za prenos
podatkov. Vse komponente se testirajo in verificirajo v tej fazi glede funkcijskih zahtev,
določitev dizajna in testne kriterije.
Glavni cilj pete faze (Namestitev) je delujoča ERP rešitev. Glavni aktivnosti te faze sta priprava
infrastrukture, programskega okolja in izobraževanje končnih uporabnikov za zagon v živo
(Sternad in Bobek, 2010).
V šesti fazi (Delovanje) je pomembna podpora stranki (tehnična in funkcionalna) skozi začetno
obdobje zagona v živo. Pri tem je treba upoštevati in opraviti tudi opravila za zaključek projekta
(Sternad in Bobek, 2010).
V sedmi fazi po »zagonu v živo« poteka optimizacija, ki omogoča vzdrževanje medsebojnega
odnosa s kupcem pri uvedbi novih projektov. Aktivnosti te faze so: pregled obstoječe ERP
rešitve in njena prilagoditev poslovnim procesom, zmogljivosti z dodatnimi konfiguracijami za
boljšo učinkovitost (Fifer, 2017 po Andrejek, 2009).
V osmi fazi (Nadgradnja) poteka nadgradnja z novo verzijo Microsoft Dynamics rešitve. Glavne
aktivnosti zadnje faze so: analiza, načrtovanje, nastavitev, nadgradnje, testiranje, zagon v živo
in delovanje. V aktivnosti analiza ugotovimo kompleksnost potreb po nadgradnji (Fifer, 2017
po Andrejek, 2009).
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8 PRIMERJAVA ERP REŠITEV V OBLAKU
V tem poglavju bomo primerjali rešitve SAP BO, Oracle EBS ter Microsoft D 365 in smo jih
podrobneje opisali v poglavjih 5, 6 in 7. Med njimi bomo naredili arhitekturno primerjavo,
modularno primerjavo ter primerjali njihove metodologije uvajanj.

8.1 Arhitektura ERP rešitev
Vse izbrane ERP rešitve so zgrajene na trinivojski arhitekturi odjemalec-strežnik. Pri vsaki ERP
rešitvi poteka drugačen predstavitveni nivo, saj uporabljajo različne uporabniške vmesnike.
Razlike najdemo tudi v podatkovnih bazah, saj vsaka rešitev uporablja različne podatkovne
baze. Imamo tudi več možnosti namestitev.
SAP-ove ERP rešitve uporabljajo podatkovni nivo, ki je sestavljen z dvema komponentama:
DBMS (angl. Database Management System) ter same podatkovne baze. Če pogledamo nazaj
so uporabljali različne podatkovne baze (MS SQL, Oracle in MAX DB), kasneje pa so razvili
lastno bazo, imenovano HANA. Podatkovna baza HANA je združljiva z vsemi večjimi
podatkovnimi bazami, deluje na operacijskih sistemih Windows in Linux. Posebnost HANE je,
da se podatki, ki so najpogosteje uporabljeni naložijo v fizični (RAM) pomnilnik (Guru99, 2018).
Microsoft uporablja podatkovno bazo Microsoft Azure SQL in podatkovno bazo MS SQL.
Oraclovo podatkovno bazo so razvili že leta 1977 in teče na vseh večjih operacijskih sistemih,
kot so Windows, Mac OS, Linux ter Unix. Podatkovna baza ima ločeno logično in fizično
strukturo. Fizično strukturo je mogoče upravljati brez posega v logično strukturo
(Technopedia, 2017).

8.2 Primerjava modulov ERP rešitev
Primerjali bomo module treh ERP rešitev podjetij SAP, Oracle in Microsoft. Omejili smo se na
naslednje ERP rešitve.
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Tabela 4: Moduli izbranih ERP rešitev.

Moduli ERP
rešitev

SAP Business One
Oracle E-Business Suite
Osnovni moduli rešitve:
 CRM,
 Računovodstvo,
 storitve,
 bančne transakcije,
 finance,
 upravljanje poslovnih
 kadri,
partnerjev,
 projekti,
 načrtovanje
 upravljanje
materialnih zahtev,
naročil,
 integracija Outlooka,
 upravljanje
 nabava,
vrednostne
 poročanje,
verige,
 prodaja in distribucija,
 upravljanje
 upravljanje odnosov s
oskrbovalne
strankami – CRM,
verige,
 upravljanje storitev,
 logistika.
 dodatni moduli:
 upravljanje skladišč,
 InterCompany,
 komplet za razvoj
programske opreme.

MS Dynamics 365
 Prodaja,
 marketing,
 finance,
 operacije,
 podpora
strankam,
 projekti,
 podpora
na terenu.

Tabela 4 prikazuje module izbranih ERP rešitev. Kot vidimo imajo podobno modularno
zgradbo. Seveda so moduli med seboj povezni, vnos podatkov pa je enkraten. Rešitev SAP
Business One ima v osnovi 10 modulov in 3 dodatne, Oracle E-Business Suite ima 9 modulov
in Microsoft Dynamics 365 ima 7 modulov. V osnovi so si izbrane ERP rešitve med seboj
podobne.
Podobni moduli, ki se nanašajo na finance so v SAP Business One modula računovodstvo in
bančne transakcije, ki sta podobna modulu finance v Oracle E-Business Suite rešitvi ter modul
finance v Microsoft Dynamics 365. V teh modulih imamo popoln nadzor nad finančnim
poslovanje svoje organizacije.
Podobnost najdemo tudi v naslednjih modulih v SAP BO moduli upravljanje poslovnih
partnerjev ter upravljanje odnosov s strankami-CRM ter integracija Outlook-a, v Oracle EBusiness Suite rešitvi je to modul CRM ter v Microsoft Dynamics 365 je to modul podpora
strankam. V teh modulih imamo enovit in celoten pregled nad strankami.
Moduli, ki se navezujejo na prodajo v SAP BO je to modul prodaja in distribucija, kar je
podobno modulu upravljanje vrednostne verige v Oracle EBS rešitvi ter modula prodaja in
marketing v Microsoftovi rešitvi Dynamics 365.
Podobni moduli, ki se nanašajo na nabavo so v SAP BO rešitvi je to modul nabava, v Oracle EBS
je to modul upravljanje oskrbovalne verige. Učinkovit pregled nad upravljanjem dobavne
verige in zalog, avtomatizacijo naročanja, na enem mestu imamo v Microsoft Dynamics 365
rešitvi v modulu finance.
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Moduli, ki so si podobni v SAP BO rešitvi je to modul načrtovanje materialnih zahtev, v Oracle
EBS rešitvi je to modul projekti ter v Microsoftovi Dynamics 365 rešitvi je to istoimenski modul
projekti. V teh modulih enostavno in učinkovito razporejamo vire.
Prav tako podobni so naslednji moduli, v SAP BO je modul upravljanje skladišč, v Oracle EBS je
to modul logistika ter v Microsoft Dynamics 365 rešitvi je to podpora na terenu. V teh modulih
imamo nadzor nad dobavno verigo, učinkovito upravljamo zaloge ter imamo nadzor nad
inventarjem v realnem času.
Ugotovili smo, da so si izbrane ERP rešitve modularno zelo podobne. Vsaka izbrana ERP rešitev
ima svoj nabor orodij in aplikacij, ki pomagajo končnim uporabnikom. V nadaljevanju bomo
primerjali metodologije uvajanj.

8.3 Primerjava metodologij uvajanja
Primerjali bomo metodologije uvajanja treh ERP rešitev, ki smo jih izbrali.
Tabela 5: Primerjava metodologij uvajanja.
ERP REŠITEV
METODOLOGIJA
UVAJANJA

FAZE UVAJANJA

SAP BO
ORACLE EBS
AIP
(angl. OUM (angl. Oracle
Accelerated
Unified Method)
Implementation
Program)
1. Priprava
1. Začetek (angl.
projekta,
Inception),
2. poslovni
2. izdelava (angl.
načrt,
Elaboration),
3. realizacija,
3. gradnja (angl.
4. končne
Construction),
priprave
4. prehod (angl.
ter
Transition),
5. prehod v
5. proizvodnja
živo
in
(angl.
podpora.
Production).

MICROSOFT D 365
MDSS
(angl.
Microsoft Dynamics
Sure Step)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Diagnoza,
analiza,
načrtovanje,
razvoj,
namestitev,
delovanje,
optimizacija
ter
8. nadgradnja.

Kot vidimo v Tabeli 5, ima vsak ponudnik ERP rešitve svojo metodologijo uvajanja. Za rešitev
SAP BO je podjetje SAP razvilo AIP (angl. Accelerated Implemetation Program) metodologijo,
ki temelji na ASAP metodologiji in ima pet faz uvajanja. Za ORACLE EBS so razvili OUM (angl.
Oracle Unified Method) metodologijo, ki ima prav tako pet faz uvajanja. Microsoft D 365
uvajajo po MDSS (angl. Microsoft Dynamics Sure Step) metodologiji, ki pa ima osem faz
uvajanja, prvih šest faz je namenjenih uvedbi rešitve, zadnji fazi pa potekata po zagonu v živo.
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9 SKLEP
Spremembe na trgu se dogajajo vsakodnevno. Hitro mora slediti spremembam tudi
organizacija, če želi biti konkurenčna. V zadnjih letih opažamo predvsem pri MSV podjetjih, da
selijo svoje poslovanje v oblak. Skozi magistrsko delo smo ugotovili, da ERP rešitve v oblaku
prinašajo številne prednosti pred lokalno nameščeno ERP rešitvijo, saj prinašajo prihranke ne
le pri stroških, ampak tudi drugje – predvsem pri hitrosti poslovanja. Z uporabo ERP rešitev v
oblaku organizacije dobijo informacije v realnem času, hitreje ukrepajo, ni več podvajanj
podatkov, imamo samo eno rešitev in kar je še zelo pomembno: lahko dostopajo (od kjerkoli
in kadarkoli) tudi z drugimi mobilnimi napravami, saj zato potrebujejo le dobro internetno
povezavo. Največja prednost ERP rešitev v oblaku je mobilnost. Ni več visokih stroškov za
nakup strojne opreme, stroškov vzdrževanja te, posledično ne potrebujejo več ljudi, ki bi
skrbeli za to, saj vse te stroške nosi ponudnik ERP rešitve v oblaku (v SaaS modelu). Stroški so
znani vnaprej in se zaračunavajo mesečno. To pa prinaša MSV podjetjem veliko prednost, saj
učinkoviteje porabijo svoje finančne vire in so fleksibilnejša. Zelo pomembna je tudi varnost
podatkov, saj so podatki v oblaku bolj zaščiteni kot lokalno nameščeni. Seveda pa ne smemo
pozabiti na človeški faktor, ki je prisoten pri tem. Da ne bi prišlo do zlorab ter vdorov v
občutljive informacije, moramo ključne uporabnike rešitve pravilno usposobiti. Prav tako je
zelo pomembno, da vemo, katero rešitev izbrati, saj vsaka ERP rešitev ni ustrezna za vsakogar.
Zavedati se moramo, da ERP rešitev v oblaku ni lokalno nameščena, ni v organizaciji, ampak je
zunaj nje. Ko gre za prenovo IS, moramo imeti v mislih, da z nepravilno izbiro ERP rešitve lahko
ogrozimo sam obstoj organizacije, saj porabimo dragocene vire ter sam čas. Zato je zelo
pomembno, da imamo pravo projektno skupino ljudi, ki sodeluje pri prenovi, ter pravo
metodologijo uvajanja.
Glavni namen magistrskega dela je bil, da s pomočjo domačih in tujih virov zberemo dejstva
in zanimivosti na področju ERP rešitev v oblaku za MSV podjetja, povzamemo določene
ugotovitve različnih študij o tej tematiki ter primerjamo prednosti in slabosti ERP rešitev v
oblaku ter ERP rešitev, ki so nameščene lokalno. Zanimal nas je kronološki razvoj ERP rešitev,
sama zgradba ERP rešitev, kakšen je svetovni trg ERP rešitev ter kakšni so trendi ERP rešitev.
Namen je bil tudi predstaviti računalništvo v oblaku, ga opredeliti, opisati prednosti in slabosti
računalništva v oblaku, katere plasti računalništva imamo, katere tipe oblakov imamo ter
kakše so značilnosti IT rešitev v oblaku. Opisali smo uvedbo ERP rešitve, kako poteka, kateri so
razlogi za uvedbo, kakšne pristope poznamo, kateri so glavni globalni ponudniki ERP rešitev v
oblaku. Pri tem smo se omejili na tri svetovno znane ponudnike, ti so SAP, Oracle ter Microsoft.
Uvedba ERP rešitve zahteva svoj čas ter skrbno planiranje. Pri ERP rešitvah v oblaku nam ni
treba skrbeti za samo IT infrastrukturo, vzdrževanje ter nabavo same strojne opreme, ki je
potrebna za to. To pa prinaša velike prihranke časa. Organizacija se lahko posveti svoji
dejavnosti, s katero se ukvarja. Prav tako nam ni potrebno skrbeti za nadgradnjo, če imamo
ERP rešitev v oblaku, ter ustrezanje lokalnim računovodskim standardom, saj se rešitev
avtomatsko posodablja ter pri tem ni moten noben poslovni proces.
Uspešne uvedbe ERP rešitev na žalost niso rezultat sreče ali priložnosti. Potrebno je veliko
trdega dela, dobrega oblikovanja projektne skupine, pravilnega načrtovanja in vodenja
projektov (Sunrise, 2018). Thomsett navaja, da je tradicionalni pogled na uspeh projekta
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določen z »jeklenim trikotnikom« (čas, stroški, obseg/kakovost). Projekt je torej uspešen, če
je v tem trikotniku (Stare, 2010).
V zadnjem poglavju magistrskega dela smo primerjali rešitve SAP Business One, Oracle EBusiness Suite ter Microsoft Dynamics 365 po zgradbi, modulih ter po različnih metodologijah
uvajanja.
H1: Varnost podatkov je največji dejavnik, da se organizacije ne odločijo za uvedbo ERP rešitev
v oblaku. Zastavljeno Hipotezo 1 smo potrdili. V Tabeli 2 iz podatkov Statističnega urada
Republike Slovenije za leto 2014 vidimo, da je varnost podatkov res največji dejavnik, da se
MSV podjetja v Sloveniji ne odločijo za uvedbo ERP rešitev v oblaku.
H2: Čas uvedbe ERP rešitev v oblaku je za 40 % hitrejši od časa uvedbe tradicionalnih ERP
rešitev na lokaciji organizacije. Tudi Hipotezo 2 smo potrdili, saj po podatkih (Holland et. al.,
2013) uvedba ERP rešitev v oblaku traja od 4 do 8 mescev, uvedba na lokaciji nameščenih ERP
rešitev pa od 12 do 36 mescev.
H3: Uvedba ERP rešitev v oblaku zmanjša stroške za informacijsko tehnologijo ali IT vsaj za 30
%. Tudi Hipotezo 3 smo potrdili, saj je po podatkih študije, kot navajata Aggarwal in McCabe
(2009), ki je bila izvedena v obdobju štirih let, organizacija s sto zaposlenimi privarčevala kar
50 % stroškov za IT, ker je uvedla oblačno ERP rešitev. S tem smo potrdili vse hipoteze, ki smo
si jih zastavili.
Na podlagi trendov ERP rešitev v oblaku, ki se pojavljajo (povečana avtomatizacija procesov,
povečana uporaba oblaka, inteligentna ERP rešitev, bolj globalna rešitev, novi poudarki na
varnosti, potrebe po boljših uporabniških vmesnikih, uporaba računalniškega pomnilnika),
lahko podamo lastno mnenje o ERP rešitvah v oblaku. ERP rešitve v oblaku so prihodnost, saj
organizacijam omogočajo hitrejše odzivanje, hitrejši vpogled v poslovanje ter dostop kjerkoli
in kadarkoli. Organizacije so fleksibilnejše: ko organizacija na primer raste, ne potrebujemo
več visoko izobraženega IT kadra, saj zato poskrbi ponudnik ERP rešitve v oblaku. Prav tako je
velika prednost ERP rešitev v oblaku, da so cenejše kot ERP rešitve, ki so nameščene lokalno.
Na podlagi prebrane domače ter tuje literature menimo, da v naslednjih letih lahko
pričakujemo množično digitalno transformacijo in selitev poslovanja MSV podjetij v oblak.
Dosegli smo vse zadane cilje, ki smo si jih zastavili v magistrski nalogi ter potrdili vse zastavljene
hipoteze. Velika omejitev, na katero smo naleteli, je bila nedostopnost do določenih virov,
člankov, študij, ki so plačljive. Že na začetku magistrske naloge pa smo se omejili tudi na tri
svetovno znane ponudnike ERP rešitev in njihove ERP rešitve v oblaku za MSV podjetja, čeprav
je ponudnikov ERP rešitev v oblaku več. Na druge omejitve nismo naleteli.
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