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1 UVOD

1.1 Opredelitev področja in opis problema
Področje raziskave v naši magistrski nalogi bo analiza prenovljenega finančnoračunovodskega informacijskega sistema SAP R/3 v podjetju Gorenje d.d..
V Gorenju se je pričelo s prenovo poslovnih procesov v letu 1999, tako da so se najprej
temeljito preučili vsi poslovni procesi. V letu 2001 je Gorenje izbralo SAP programsko
opremo. V naslednjih letih pa so se na podlagi modelov procesov sestavili poslovni načrti
ter izvedle potrebne prilagoditve programske opreme (Steblovnik 2007, 26).
S 1. aprilom 2004 so v Gorenju d.d. uvedli informacijski sistem SAP R/3 verzijo 4.6. , ki je
pokrivala vsa področja: prodajo, nabavo, proizvodnjo, logistiko, finančno upravljanje,
kontroling, računovodstvo. Leta 2008 pa so prešli na verzijo 5.0 (SAP ECC 5.0), ki je
vsebinsko in z vidika uporabniškega vmesnika dosti bolj izpopolnjena. Ker pa mora
podjetje uporabljati verzijo, ki je s stališča SAP podpore najbolj optimalna in prilagodljiva
novejši strojni opremi, so z letošnjim letom prešli na novejšo verzijo (SAP ECC 6.0 EHP
5). Za prehod je bilo potrebno zamenjati strojno opremo, na katero je nameščena nova
verzija. Ker pa podjetje zaradi novejše programske opreme ne sme zastati, je bilo potrebno
izdelati scenarije in teste za mehak prehod.
Magistrska naloga je razdeljena na tri dele. V prvem delu bomo predstavili SAP
informacijski sistem, podjetje Gorenje d.d. in njihov informacijski sistem. V drugem delu
bomo opisali postopke za prehod na novejšo verzijo. V nadaljevanju pa bomo analizirali
predpisane postopke.
Izbira teme ni bila težka, saj se zavedamo pomembnosti informacij za uspešno poslovanje,
ki jih mora zagotoviti učinkovit informacijski sistem. Če hočejo biti podjetja konkurenčna,
morajo večkrat spremeniti svoje strategije poslovanja, to pa se nanaša tudi na informacijski
sistem. Prenova informacijskega sistema ne pomeni samo posodobitev informacijskega
sistema in tehnologije, ki jo uporabljamo, temveč prenovo in posodobitev celotnega
poslovanja, spremenjeno razmišljanje in po navadi tudi drug način dela.
1.2 Namen in cilji raziskave
Namen magistrske naloge je prikazati informacijski sistem podjetja Gorenje d.d., s
poudarkom na finančnem modulu. Poskušali bomo prikazati postopek za prehod iz ene v
drugo verzijo SAP-a.
V magistrski nalogi bomo poskušali čim bolje opisati informacijski sistem SAP R/3,
njegovo delovanje ter module, ki jih pokriva ta informacijski sistem. Podrobneje bomo
opisali finančno - računovodski modul.
Podjetja, ki uporabljajo informacijski sistem SAP imajo prednost pred podjetji, ki tega ne
uporabljajo, saj z enim informacijskim sistemom pokrivajo vsa področja delovanja. SAP je
eden najbolj razširjenih informacijskih sistemov za velika podjetja. Predstavlja varno
6

investicijo za podjetje, saj se zaradi velikega tržnega deleža zanj odloča vedno več podjetij
in ustanov. Zagotovljen pa ima tudi tehnološki razvoj.
Cilji v teoretičnem delu:
• pregled ustrezne literature s področja raziskovanja,
• pregled uporabljenih metod in
• pregled literature dobrih praks za izvedbo prehodov iz ene verzije v drugo.
Cilji empirične raziskave:
• ugotoviti razlike med opisanima verzijama informacijskega sistema SAP-a,
• ugotoviti prednosti in slabosti prejšnje verzije,
• ugotoviti prednosti in slabosti novejše verzije,
• ugotoviti ustreznost novejše verzije in
• izdelati zahteve za spremembo procesov, ki jih bo pokrivala nova verzija na
finančnem modulu.
1.3 Načrt poteka raziskave
Načrt raziskave
Pridobivanje literature, pridobivanje informacij o procesih, analiza SAP verzij ECC 5.0 in
ECC 6.0 ter priprava scenarijev za prehod na novejšo verzijo informacijskega sistema.
Hipoteze
V magistrskem delu bomo preverjali tri hipoteze:
• H1- pri uvajanju novejših različic Sap-a se uporabljajo novejši metodološki pristopi
in rešitve,
• H2- največji problem pri uvajanju novejše različice Sap-a so lastno razviti
programi, ki niso podprti s strani Sap proizvajalca ,
• H3- najbolj pomembna faza pri uvajanju novejše različice Sap-a je faza testiranja in
prilagajanja obstoječih programskih orodij.
Predviden potek raziskave:
• iskanje literature (člankov, knjig, internetnih virov, internih virov),
• pisanje teoretičnega dela,
• zbiranje podatkov - prisotnost pri nastavljanju nastavitev za novo različico SAP-a,
• obdelava podatkov in preverjanje hipotez,
• pisanje ugotovitev, izdelava scenarijev in analiza testiranj.
1.4 Predvidene metode
V nalogi bomo preučevali in testirali novejšo različico SAP informacijskega sistema, ki
smo ga izvedli v navedenem podjetju. V okviru deskriptivnega pristopa smo uporabljali
metodo deskripcije. S to metodo bomo opisali SAP informacijsko tehnologijo, FI modul ter
podjetje Gorenje d.d.. Uporabili smo tudi metodo kompilacije, pri kateri gre za povzemanja
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opazovanj, spoznanj, stališč, sklepov in rezultatov drugih avtorjev in strokovnjakov s
področja informatike ter računovodstva.
Zbiranje podatkov za magistrsko nalogo je temeljilo na metodi ustnega spraševanja,
internega gradiva podjetja Gorenje d.d. in analize navodil za delo. Uporabili smo novejšo
domačo in tujo literaturo, članke v strokovnih revijah in informacije s svetovnega spleta.
V veliko pomoč so nam bile tudi izkušnje sodelavcev, ki so nas s pomočjo njihovega
znanja vpeljali v svet informacijske tehnologije.
Magistrska naloga se bo zaključila s ugotovitvami, predlogi, pripombami, do katerih smo
prišli med raziskovanjem oziroma testiranjem novejše različice SAP informacijske
tehnologije.
1.5 Predpostavke in omejitve raziskave
V magistrski nalogi se bomo omejili na postopke za prehod na novejšo SAP verzijo. Glede
na tematiko lahko predpostavljamo, da se v večini podjetij pojavljajo z nadgradnjo enaki
problemi, vprašanja in testiranja.
Informatika postaja glavni vzvod za zagotavljanje konkurenčne prednosti poslovnega
sistema. Da bi podjetje pri informatizaciji poslovanja čim bolj izkoristilo razpoložljivo
tehnologijo ter doseglo želene rezultate, se mora načrtno lotiti prenove ali nadgradnje
sistema.
Uspešno izvajanje poslovnih procesov v preteklosti in tudi v prihodnosti zahteva, da se
poslovanje najprej prenovi in nato izpelje informatizacija.
Informacijski sistem SAP R/3 je aktualen pri nas slabo desetletje, vendar se še vedno
izpopolnjuje in v mnogih podjetjih šele uvaja. Zato je bila največja omejitev literatura,
napisana v tujem jeziku, predvsem nemškem jeziku. Pred tridesetimi leti je nemško
podjetje SAP AG začelo razvijati in tržiti celovit sistem SAP R/2. S tem so dobili vodilno
mesto v Nemčiji, kasneje pa tudi po celem svetu. Danes pa velja SAP R/3 za najbolje
prodajan celovit informacijski sistem po vsem svetu.
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2 PREDGOVOR

V magistrskem delu bomo s pomočjo literature, virov in opazovanjem praktičnega primera
uvajanja različic SAP, predstavili aktualno dogajanje na področju informacijskih sistemov
in ERP rešitev, s poudarkom na uvajanju SAP različice v finančno - računovodskem
modulu.
Da bi podjetje doseglo želene rezultate ter dobro izkoristilo razpoložljivo informacijsko
tehnologijo, se mora dobro pripravljeno lotiti zasnov in informacijskega sistema. Do
devetdesetih let dvajsetega stoletja so bili informacijski sistemi razdrobljeni, slabo
povezani ter neenotni. Celoviti (integrirani) IS so nastali zaradi povezljivosti posameznih
podsistemov znotraj organizacije, temeljili pa so na upravljanju in koordiniranju vseh
razpoložljivih virov, sredstev ter aktivnosti v določeni organizaciji. Temeljili so na enoviti
zbirki podatkov, odražanja sprememb v sistemu v realnem času in večji zanesljivosti
delovanja. Na tržišču se je pojavilo mnogo ponudnikov celovitih IS, vodilno mesto pa je
zasedlo podjetja SAP AG iz Nemčije.
Razlogov, zaradi katerih je podjetje Gorenje želelo prenoviti svoj informacijski sistem je
mnogo. Zaradi prehoda na nov IS je moralo podjetje uvesti Unicode in zamenjati strojno
opremo. Nov informacijski sistem naj bi omogočal vključevanje informacijske podpore v
vseh jezikih, ki jih uporabljajo Gorenjeve poslovalnice. Stroški vzdrževalnih pogodb se bi
zmanjšali in povečalo bi se število zunanjih svetovalcev, ki predstavljajo zunanjo podporo
v nujnih primerih.
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3 INFORMACIJSKI SISTEM

3.1 Opredelitev informacijskih sistemov
Izraz informacijski sistem sodi med pogosto uporabljene izraze. Obstaja veliko definicij
informacijskih sistemov, ki se med seboj bistveno ne razlikujejo, razlikujejo se predvsem
po avtorju, ki ga je opredelil.
Nekatere izmed najpogostejših definicij informacijskih sistemov so:
• Informacijski sistem je samostojen, zaključen sistem, katerega funkcije lahko v
naprej določimo na osnovi analize konkretnega primera (Kovačič 1994, 41).
• Informacijski sistem je organizirana enota med seboj povezanih sestavin, ki imajo
namen oblikovati informacije ter hraniti podatke (Turk 1987, 16).
Informacijski sistem je lahko katera koli organizirana kombinacija ljudi, strojne in
programske opreme, komunikacijskih omrežij in podatkovnih virov, ki zbirajo,
transformirajo, urejajo in razširjajo informacije v organizaciji oziroma podjetju (O'Brien
2005, 60).
Informacijski sistem rešuje tri vrste problemov, povezanih s podatki. Podatke zapisuje z
različnimi tehnikami in pripomočki, saj se podatki ne potrebujejo vedno v trenutku, ko jih
pridobimo. S tem rešuje probleme premostitve časovne pregrade. Podatke tudi obdela, s
čimer pridobimo koristne informacije, poleg tega pa informacijski sistem preko
komunikacijske opreme poskrbi, da so informacije na voljo tam, kjer jih potrebujejo in
tako premosti tudi prostorske pregrade (Gradišar et al. 2001, 338).
V informacijskem sistemu predstavlja podatek vhodno veličino, informacijski proces
imenujemo obdelava podatkov, izhodna veličina pa je informacija (Bobek 2005, 12).
SLIKA 1: Informacijski proces

Vir: Prirejeno po Bobek, 2005, 12
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SLIKA 2: Struktura poslovnega sistema

Vir: Gradišar, Resinovič 2001, 339
1) Temeljni proces
Vhod predstavljajo materialni vložki iz okolja in upravljalni ukrepi iz upravljalnega
procesa. V temeljnem procesu se materialni vložki s posredovanjem upravljalnih akcij
preoblikujejo v proizvode ali storitve, ki jih imenujemo tudi kot izložke. Ti nato
predstavljajo izhod iz tega procesa v okolje (Potočan 2004, 25).
2) Informacijski proces
Vhod predstavljajo signali iz temeljnega procesa in podatki iz okolja. Zajeti podatki zbrani
iz okolja se nato preoblikujejo z informacijskim procesom v ožjem pomenu besede
(obdelava podatkov) v notranja in zunanja obvestila. Zunanja obvestila predstavljajo izhod
iz tega procesa v okolje, notranja obvestila pa prehajajo iz informacijskega v upravljalni
proces (Potočan 2004, 25).
3) Upravljalni proces
Vhod predstavljajo obvestila iz informacijskega procesa in informacije iz okolja. Notranje
in zunanje informacije se nato z upravljalnim procesom preoblikujejo v notranje in zunanje
upravljalne ukrepe. Zunanji upravljalni ukrepi predstavljajo izhod iz tega procesa v okolje,
notranje ukrepe pa pretvorimo v konkretne upravljalne akcije, s tem pa se zopet vrnemo na
temeljni upravljalni proces (Potočan 2004, 25).
3.2 Značilnosti informacijskih sistemov
Značilnosti sodobno organiziranega informacijskega sistema so1:
• kompleksnost,
• integriranost,
1

povzeto po: Lesjak, 2002.
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•
•
•
•

dinamičnost,
samo-organiziranost,
odprtost ter
usmerjenost k upravljanju.

Na kompleksnost informacijskega sistema vpliva kompleksnost organizacije. Smisel
kompleksnosti je tudi zagotavljanje sinergijskih učinkov, ki izhajajo iz primernega
povezovanja podsistemov v uspešno in učinkovito celoto - informacijski sistem
organizacije. Uspešni in učinkoviti informacijski sistemi morajo biti torej dovolj
kompleksni.
Informacijski sistem mora biti integriran. Njihove zasnove se lotimo iz enotnega koncepta,
katerega uresničitev omogoča povezavo posameznih delov informacijskega sistema
(podsistemov) in tako dopušča nemoten pretok podatkov in sporočil po organizaciji. Pri
zasnovi podsistemov moramo torej upoštevati zahteve, cilje, značilnosti ter načine
delovanja organizacije kot celote in ne le posameznih delov.
Znano je, da se mora organizacija venomer prilagajati notranjim in zunanjim spremembam,
zato velja tovrstna zahteva tudi za informacijske sisteme kot delne sisteme organizacije.
Informacijski sistem mora biti dinamičen in prilagodljiv ter se mora kot takšen prilagajati
spremembam v procesih organizacije in spremembam v okolju organizacije.
Informacijski sistem se mora prilagajati tako, da se »sam (re)organizira«. To pomeni, da je
potrebno informacijski sistem vseskozi prilagajati potrebam za katere je namenjen. To mu
omogoča njegova fleksibilnost, za svoje prilagajanje pa potrebuje izkušeno strokovno
ekipo znotraj podjetja.
Relativno izoliranost in odprtost lahko označimo kot lastnost, ki pomeni, da je sistem
izoliran od okolja, vendar hkrati z njim tudi povezan na vseh ključnih področjih. Motnje iz
okolja ne smejo negativno vplivati na kakovost informacijskega sistema, kljub temu pa
mora biti zadoščeno zahtevi po odprtosti, ki se izraža v informacijskih povezavah med
organizacijo in okoljem.
3.3 Sestavine informacijskih sistemov
Informacijski sistem sestavljajo2:
• ljudje,
• programska oprema,
• strojna oprema,
• informacije in podatki ter
• metode in načini povezovanja in usklajevanja.
LJUDJE (angl. Lifeware), kot viri za izvedbo aktivnosti zajemanja oz. vnosa, obdelave,
izhoda, pomnjenja in nadzora, ki preoblikujejo podatke v informacije. Ljudje so potrebni
2

povzeto po: Lesjak, 2002.
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pri izvajanju aktivnosti v procesih. Ta vir obsega na eni strani informacijske in
računalniške strokovnjake ter uporabnike na drugi strani. Informacijski in računalniški
strokovnjaki so ljudje, ki razvijajo in izvajajo informacijske procese. To so sistemski
analitiki, programerji, vodje projektov, načrtovalci, računalniški operaterji in drugo
vodstveno, tehnično ter administrativno osebje. Uporabniki oz. končni uporabniki so
ljudje, ki uporabljajo IS oz. informacije, ki jih le-ta zagotavlja.
PROGRAMSKA OPREMA (angl. Software), so splošno namenska orodja, po navadi
prodajana v paketih. Programi, ki sodijo med orodja pokrivajo različne potrebe podjetij:
urejanje besedil, preglednice, obdelava in shranjevanje podatkov, predstavitvena grafika,
integrirani programski paketi, elektronska pošta, internetni brskalniki in podpora.
STROJNA OPREMA (angl. Hardware), obsega vse fizične naprave, pripomočke ipd., ki
jih uporabljamo v informacijskem procesu.
PODATKI: razdelimo jih v strukturirane in nestrukturirane. Strukturirani podatki so
namenjeni takojšnji uporabi, saj vsebujejo določen niz informacij, ki za uporabnika
predstavljajo vrednost. Iz nestrukturiranih podatkov pa je potrebno izluščiti uporabne
informacije.
INFORMACIJE: predstavljajo osnovni razlog obstoja vseh informacijskih virov in
aktivnosti, t.j. informacijskega sistema. Informacije je potrebno zagotoviti uporabnikom v
najrazličnejših oblikah: vidnih, zvočnih, v obliki poročila na papirju itd..
METODE IN NAČINI, povezovanja ter usklajevanja sestavin informacijskega sistema, ki
omogočajo njihovo povezovanje v skladno, funkcionalno, učinkovito in uspešno celoto.
Model informacijskega sistema poudarja torej tri glavne sestavine: programsko opremo,
strojno opremo in ljudi kot vire, ki so potrebni za izvedbo aktivnosti informacijskega
procesa v informacijskem sistemu, t.j. zajemanja podatkov in njihovega preoblikovanja v
informacije v skladu z metodami in načini razvijanja ter delovanja informacijskega
sistema.
Namen informacijskega sistema je zagotavljanje informacij, ki so potrebne za odločanje pri
vodenju na vseh področjih, torej tudi v proizvodnji. Skladno s postavljenimi cilji je
potrebno ugotavljati, ali imamo oziroma ali bomo zagotovili z našim informacijskim
sistemom za odločanje dovolj pravočasnih, zanesljivih, ustreznih informacij. To moramo
ugotavljati tako za obstoječe procese kot za procese, ki jih načrtujemo.
3.4 Uvajanje informacijskih sistemov
Razlogi, zakaj se določeno podjetje odloči za uvedbo IS ali za prenovo obstoječega so
lahko zelo različni. Delimo jih v tri skupine: vsebinski, ekonomski ali tehnično-tehnološki
razlogi (Vintar 1999, 91).
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1)Vsebinski razlogi3
Za uspešno delovanje celotnega poslovnega sistema ali organizacije je zelo pomembna
učinkovitost informacijskega sistema. Le-ta pa vpliva tudi na učinkovitost posameznih
poslovnih funkcij oziroma podsistemov.
Vintar (1999, 91) navaja naslednje vsebinske razloge za načrtovanje novega oz.
posodobitev obstoječega informacijskega sistema:
• izboljšanje delovanja posameznikov, oddelkov, služb ali celotne organizacije,
učinkovitejše poslovanje s strankami oziroma poslovnimi partnerji,
• izboljšanje informacijske podlage vodstvenih organov pri sprejemanju za
organizacijo pomembnih odločitev,
• povečanje ažurnosti, natančnosti in dosegljivosti podatkov.
2) Ekonomski razlogi4
Iz ekonomskega stališča je zelo pomemben pogled prenove obstoječega ali izgradnje
novega informacijskega sistema, ki prinaša nižje stroške delovanja in s tem povečuje
konkurenčno sposobnost organizacije. Načini doseganja racionalizacije poslovanja so
naslednji:
• povečanje učinkovitosti posameznih delavcev in sistema kot celote,
• zmanjšanje obratovalnih in personalnih stroškov,
• izločitev odvečnih opravil in postopkov,
• povečanje izkoriščenosti finančnih, kadrovskih in informacijskih virov,
• hitrejši pretok informacij.
3) Tehnično - tehnološki pristop5
Informacijska tehnologija se zelo hitro razvija, vsakih nekaj mesecev se pojavijo nove
tehnične in programske rešitve, zato moramo programske rešitve nenehno usklajevati z
razvojem tehnologije. Pot od začetne ugotovitve, da informacijski sistem več ne
zadovoljuje ključnih zahtev in ga je potrebno izboljšati, pa do njene realizacije je dolga in
velikokrat zelo težka.
Glavni razlogi, zakaj se podjetja odločajo za prenovo poslovanja (Kovač 2008, 15):
• zastarela programska oprema, računalniki,
• vpliv trga, ki podjetja sili k povečanju učinkovitosti in večji prilagodljivosti
poslovanja podjetja oz. k ustvarjanju njegovih konkurenčne prednosti;
• hiter in stalen razvoj informatike,
• podjetje z zastarelim IS ni več zmožno slediti spremembam na trgu,
• hitro, pravočasno in pravilno odločanje je ključnega pomena za preživetje, razvoj in
uspešnost podjetja.
Najpomembnejši dejavniki za uspešno uvedbo IS v podjetje so (prav tam 2008, 15):

3

povzeto po: Vintar, 1999.
povzeto po: Vintar, 1999.
5
povzeto po: Vintar, 1999.
4
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• podpora projekta s strani vodstva, ki da vsem udeležencem projekta in vsem
končnim uporabnikom projekta nedvomno vedeti, da je projekt nujno potreben za
celotno podjetje in se pravočasno vključi pri težavah v napredovanju projekta;
• ustrezen proračun projekta, iz katerega se bodo črpala vsa potrebna sredstva, jasno
definiran obseg nalog in ciljev vseh, ki so v projekt vključeni,
• timsko delo projektne skupine,
• dober vodja projekta, ki mora poskrbeti za usklajevanje, motivacijo, ustrezno
komunikacijo in koordinacijo aktivnosti članov svoje projektne skupine, da bodo
le-ti svoje zadolžitve strokovno opravil v dogovorjenih projektnih rokih.
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4 ŽIVLJENJSKI CIKEL UVAJANJA INFORMACIJSKIH SISTEMOV

Različni avtorji različno poimenujejo faze življenjskega cikla. Večina se strinja, da je
osnova, ki je bila razvita za načrtovanje ter izgradnjo sledeča:
SLIKA 3: Življenjski cikel uvajanja IS

VIR: Kovačič, br.l, slajd 37.
4.1 Načini uvajanja nove programske rešitve6
V prvi fazi podjetje opredeljuje trenutno stanje in ugotavlja svoje potrebe. Gre za določanje
ustreznosti rešitve, glede na potrebe naročnika in primerjavo modela z želenim
(načrtovanim) modelom rešitve. S primerjavo modelov se pokaže v kolikšni meri rešitev
pokriva potrebe posameznega območja.
V drugi fazi se uvajanje ERP rešitve razdeli na tehnološki in procesni pristop. Tehnološki
pristop temelji na izbiri najbolj primernega ERP-ja in prilagajanju procesov izbrani rešitvi,
ki temeljijo na že prej opredeljenih potrebah podjetja. V praksi gre pri tehnološkem
pristopu bolj za menjavo tehnologije ter kar se da minimalno spremembo poslovanja.
Procesni pristop predstavlja pripravljenost organizacije na prenovo poslovnih procesov.
Procesni pristop je zahtevnejši in traja dlje, ker uvaja novo kakovost in znanje v poslovanje
podjetja.
Tretja faza predstavlja uvedbo rešitve, ki pripelje podjetje do številnih sprememb na
področju novega načina dela, znanj, veščin in organiziranosti poslovanja. Mnoga podjetja
se izogibajo prvi fazi, kar je najpogostejši vzrok neuspešnih uvedb celovitih programskih
rešitev.
Avtorji so si glede metod uvedbe celovitih programskih rešitev skoraj enotni. Večjih
vsebinskih razlik ni opaziti, razen v samem poimenovanju, lahko pa bi jih strnili v pet
bistvenih načinov:
• način velikega poka,
• fazni način,
• vzporedni način,
6

povzeto po: Bobek, 2008.
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• procesno orientiran način in
• hibridni način.
Način velikega poka je metoda uvajanja, ki obsega zaključitev dela s starim načinom na
določen datum in začetek dela z novim informacijskim sistemom naslednji dan. Metoda je
uspešna v primeru, ko je sam način uvajanja dobro načrtovan, saj se v nasprotnem primeru
pojavijo stroški prilagajanja. Prednost metode je v tem, da ni potrebno ustvarjati
vmesnikov med obstoječo in novo rešitvijo. Posledično so tudi manjši stroški in tveganje,
saj se projektna skupina, ki je zadolžena za uvajanje ukvarja samo z uvedbo nove rešitve.
Stroški priprav so bistveno višji od ostalih metod, ravno zaradi dolgotrajnih priprav same
uvedbe. Slabost je v tem, da se ni mogoče vrniti na staro programsko rešitev po uvedbi
nove. Poznamo tudi metodo malega poka, ki proces uvedbe razdeli na več manjših delov,
tako, da se uvaja samo ena skupina modulov naenkrat.
SLIKA 4: Način velikega poka

Vir: O'Brien 2005, 365
Fazni (kontinuiran) prehod uvaja posamezen modul in šele, ko je en modul uveden se
začne z uvajanjem naslednjega. Običajno se začne z uvajanjem finančnega modula in
nadaljuje s preostalimi. Zaradi specifičnosti uvajanja posameznega modula ni potrebna
velika skupina, ki skrbi za načrtovanje uvedbe, saj gre za bistveno manjši obseg dela v
določenem času kot pri ostalih načinih. Prednost tega načina je postopnost uvajanja, saj se
strokovnjaki ukvarjajo s posameznim modulom in ga s tem spoznajo veliko bolje, kot če bi
se ukvarjali z vsemi moduli skupaj. Slabost tega načina je v izdelavi vmesnikov med staro
in novo programsko rešitvijo. Z vmesniki se povečujejo stroški in čas uvajanja.
SLIKA 5: Fazni prehod

Vir: O'Brien 2005, 365
Vzporedni prehod obsega delovanje obstoječe in nove rešitve hkrati. Pomeni, da je
poslovanje popolnoma nemoteno, kar je lahko za delovanje nekaterih podjetij izredno
pomembno (zavarovalnice, banke,…). Vzporednost uvedbe omogoči hitro obnovitev
programske rešitve ob možnem izpadu nove in preverjanje podatkov med novo in staro
rešitvijo. Zaradi narave metode potrebujemo veliko sredstev, ki zajema programsko
opremo, kadre, informacijsko opremo, itd.. Možno je tudi podvajanje podatkov, kar prav
tako zvišuje stroške.
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SLIKA 6: Vzporedni prehod

Vir: O'Brien 2005, 365
Procesno orientiran prehod je zelo podoben metodi malega poka. Gre za razdelitev
poslovanja podjetja na diagrame poslovnih procesov. Uvajanje se začne z uvajanjem
enostavnejših poslovnih procesov in konča z zahtevnimi. Prednost takšnega načina je
predvsem v manjšem tveganju, saj je pri uvajanju enostavnejših procesov manjša možnost
napak kot pri zahtevnejših procesih.
SLIKA 7: Procesno orientiran prehod

Vir: O'Brien 2005, 365
Hibridni prehod pa je kombinacija procesnega, faznega in vzporednega načina. Slabost
tega načina je, da je pogosto slabo načrtovan in, da je velika možnost zmešnjave pri
uvajanju. Prednost pa je v možnosti prilagajanja, kar pomeni, da lahko projektni tim
spreminja načine med samim uvajanjem. V literaturi je znan tudi tehnološki in procesni
pristop. Ta obsega tri bistvene faze, ki opisujejo zaporedje dogajanj pri uvajanju ERP
rešitve.
4.2 Proces uvajanja informacijskih rešitev
Uvajanje informacijskih rešitev in s tem povezanih sprememb poslovnih procesov so
projekt, ki prinaša v organizacijo pomembne spremembe. Projekt prenove ali zamenjave
informacijskega sistema je eden od kompleksnejših in zahtevnejših projektov v vsaki
organizaciji. Odločitev za nakup in uvedbo ERP-sistema mora biti zato sprožena s strani
vodstva in ne s strani IT-ja. Prav tako mora vodstvo skozi vse faze uvajanja novega ERPsistema dajati dejansko in ne samo načelno podporo, saj uvedba novega ERP- sistema
posredno ali neposredno povzroči spremembo na vseh nivojih organizacije (Moškon 2001,
2).
Predno se vodstvo podjetja odloči za razvoj, nakup oziroma izbiro programske rešitve,
mora najprej ugotoviti svojo obstoječo in bodočo poslovno strategijo ter izvajanje
poslovnih procesov. Pred nakupom morajo biti vodilni zelo pozorni na primernost oziroma
skladnost informacijske podpore rešitve s postopki in poslovnimi procesi, ki se izvajajo v
njihovi organizaciji. Praksa in izkušnje kažejo, da je prilagajanje rešitev ERP zelo zahtevno
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in tvegano opravilo, kar lahko ob nepazljivosti in nepremišljenosti vodi do prekoračitve
trajanja in stroškov projekta ter nedoseganja začrtanih ciljev oziroma funkcionalnosti
(Kovačič et al. 2004, 42–43). Da bi se podjetja izognila neuspešnim in nedokončanim
informacijskim sistemom ter s tem izgubam in slabi publiciteti, se je konec dvajsetega
stoletja začel v razvoj informacijskih sistemov vključevati projektni management, katerega
temeljna naloga in učinek sta zagotoviti uspešen konec projekta oziroma kakovosten
proizvod v določenem roku ob porabi čim manjših sredstev (Štivan 2008, 27).
Uspešna uvedba ERP-rešitve zahteva primerno strategijo uvedbe. Podjetja se po navadi
odločajo med dvema pristopoma uvedbe. In sicer med velikim Big-Bangom, kjer gre za
uvedbo vseh modulov hkrati in malim Big-Bangom, kjer se hkrati uvede le nekaj modulov.
Ne glede na to, kateri pristop podjetje izbere, pa je proces uvedbe ERP-sistema sestavljen
iz spodaj navedenih korakov (O' Donnell br.l, 1).
4.2.1

Strateško planiranje

V tej fazi je potrebno določiti projektno skupino, pregledati in opredeliti trenutne poslovne
procese in pretok informacij, določiti cilje in razviti načrt projekta (prav tam, 2).
Projektno skupino morajo sestavljati zaposleni iz različnih oddelkov podjetja (prodaja/
nabava, računovodstvo, kontroling, marketing ...) in višjega vodstva. Vsak član mora biti
zavezan k uspehu projekta in odgovoren za posamezne naloge. Izbrati je potrebno
zaposlene z največ znanja na svojem področju. Pred začetkom projekta je treba podrobno
preučiti trenutne poslovne procese in ugotoviti, katere od njih je potrebno izboljšati. Zbrati
in analizirati je treba vse ključne dokumente, potrebne za poslovanje podjetja, kot so
računi, dobropisi, dobavnice, obvestila ipd.. Preveriti je potrebno, ali so obstoječi procesi v
podjetju aktualni in še vedno v skladu s hitro spreminjajočimi se zakoni, ali lahko kakšen
proces avtomatiziramo oz. poenostavimo itd.. V tej fazi imajo pomembno vlogo tudi ostali
zaposleni, ki niso v timu, saj lahko prispevajo svoje pripombe glede trenutnega dela v
starem sistemu in podajo ideje za boljše delo v novem sistemu (prav tam, 2).
Pred uvedbo ERP-rešitve morajo biti cilji natančno in jasno opredeljeni. ERP-rešitve so
ogromne, zato je nemogoče vpeljati vsako funkcijo. Treba je določiti tiste funkcije, ki jih
podjetje res potrebuje. Vsako dodatno funkcijo, ki ni nujna za podjetje, je treba upravičiti z
vidika stroškov in produktivnosti. Tim mora razviti tudi načrt projekta, ki mora vsebovati
prej definirane cilje, časovni okvir posameznih faz v projektu, način šolanja uporabnikov
sistema in odgovornosti posameznega člana projektnega tima (prav tam, 2).
4.2.2

Pregled procesov

Člani projektnega tima morajo ugotoviti prednosti in pomanjkljivosti ter potrebne
izboljšave ERP-sistema. Najti morajo vse ročne procese, ki bi lahko v novem sistemu
potekali avtomatsko. Najpomembnejša naloga projektnega tima pa je, opredelitev vseh
poslovnih procesov v podjetju in zapis le-teh v poslovni načrt podjetja. Gre za eno izmed
najbolj kritičnih faz projekta (prav tam, 3).
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4.2.3

Zbiranje in obdelava podatkov

Nemogoče je pretvoriti in prenesti vse podatke iz starega sistema, saj so nekateri podatki
že zastareli in neuporabni. Zato je potrebno najprej ugotoviti, katere podatke iz starega
sistema želimo prenesti v nov sistem. Če potrebni podatki v starem sistemu še ne obstajajo,
jih zapišemo v tabelo in nato prenesemo v nov sistem. Novo nastalo bazo podatkov je treba
še preveriti, saj netočnost in nepopolnost podatkov vodita v katastrofo. Prav tako moramo
iz baze odstraniti tudi vse nepotrebne podatke, kot so podatki o dobavitelju, s katerim ne
poslujemo že nekaj časa (prav tam, 4).
4.2.4

Šolanje uporabnikov in testiranje sistema

Projektni tim mora nov sistem preizkusiti na resničnih podatkih in ugotoviti ali so vsi
podatki točni, šele nato se lahko potrdi bazo podatkov. Pri testiranju sistema je pomembno,
da se preizkusi vse možne scenarije v podjetju. Vsako napako sistema je treba prijaviti in
odpraviti pred implementacijo novega sistema v podjetje. Ko je testiranje s strani ključnih
uporabnikov končano, sledi šolanje končnih uporabnikov. Večina podjetij se odloči za
notranje šolanje končnih uporabnikov, saj je to veliko ceneje in bolj učinkovito. Ključni
uporabniki, ki so testirali sistem, poznajo procese v podjetju in poznajo napake, do katerih
lahko pride. Največja prednost pa je ta, da so končnim uporabnikov vedno na razpolago
(prav tam, 5).
4.2.5

Zagon v živo in ocenjevanje

Pred zagonom v živo je potrebno preveriti vse točke na kontrolnem seznamu.
Primer (prav tam, 6):
• dokumenti in prilagoditve sistema so temeljito testirani,
• vodstvo, vodje oddelkov in ostali zaposleni v podjetju so izšolani za delo v novem
sistemu,
• ponudnik ERP-rešitve je na dan zagona v živo dosegljiv,
• ključni uporabniki so prvih nekaj dni na voljo končnim uporabnikom.
Po pregledu vseh točk na seznamu lahko začnemo z zagonom v živo.
Za potrebe ocenjevanja sistema pa mora podjetje razviti strukturiran načrt za ocenjevanje,
ki se navezuje na cilje in pričakovanja, ki so jih opredelili v prvi fazi projekta. Revizija
projekta po prvem tednu pregleda delovanje sistema in ugotovi morebitne nepravilnosti. Po
šestih mesecih pa lahko preveri ali se pričakovana donosnost naložbe in poslovne koristi v
podjetju že poznajo (prav tam, 6).
4.2.6

Vzdrževanje sistema

Tudi po uvedbi in pričetku uporabe delo še ni končano. Ko začnemo delati v novem
sistemu, lahko odkrijemo nove napake, ki so jih pri testiranju spregledali ali pa jih sploh
niso testirali. Možno pa je tudi, da rešitve in izboljšave iz testnega sistema sploh niso bile
prenesene v pravi sistem.
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V tej fazi moramo nameniti pozornost predvsem tehnični podpori sistema in podpori
uporabnikom. Skupina za tehnično podporo mora izboljševati uporabo sistema in
zagotoviti nadgradnjo sistema. Skupina za podporo uporabnikom pa je zadolžena za
usposabljanje novo zaposlenih in pomoč pri dnevnih opravilih.
Če hočejo biti podjetja konkurenčna, morajo večkrat spremeniti svoje strategije poslovanja,
to pa se nanaša tudi na informacijski sistem. Prenova informacijskega sistema ne pomeni
samo posodobitev informacijskega sistema in tehnologije, ki jo uporabljamo, temveč
prenovo in posodobitev celotnega poslovanja, spremenjeno razmišljanje in po navadi tudi
drug način dela.
4.2.7

Razlike med uvedbo in nadgradnjo informacijskih sistemov

Podjetja se odločajo za uvedbo novega informacijskega sistema, ko jim uporabljen
informacijski sistem ne zadošča več za pokrivanje želenih procesov.
Za nadgradnjo pa se odločajo zato, ker se povečujejo stroški vzdrževanja starih verzij in
ker želijo nadgraditi uporabljene poslovne procese z novejšo tehnologijo.
Razlike med nadgradnjo in uvedbo IS so naslednje:
1) Potrebna finančna sredstva
Za uvedbo novega informacijskega sistema so potrebna velika finančna sredstva, saj je
potrebno v večini primerov kupiti novo strojno in programsko opremo. Pri uvedbi sodeluje
veliko število ljudi, ki so v času uvedbe izločeni iz proizvodnih procesov.
Nadgradnja pa se v večini primerov izvaja na že uporabljeni strojni opremi, strošek nakupa
nove programske opreme pa je že vključen v stroške vzdrževanja. Pri nadgradnji sodeluje
manjše število ljudi.
2) Razlika v organizaciji projekta
Pri uvedbi novega informacijskega sistema moramo dati velik pomen izboru ustreznega
informacijskega sistema. Tu mora sodelovati vodstvo podjetja, saj lahko nov informacijski
sistem prenese velike spremembe v vodenju podjetja. V projektu sodeluje veliko število
zunanjih uvajalcev, saj je poznavanje novega informacijskega sistema s strani uporabnikov
slabo. Velik poudarek moramo dati izobraževanju uporabnikov. V veliki meri moramo
poslovne procese prilagoditi informacijskemu sistemu, saj lahko imamo v nasprotnem
primeru pri nadgradnjah težave.
Nadgradnjo informacijskega sistema v večini primerov izvede lastna IT ekipa, s pomočjo
manjšega števila zunanjih uvajalcev. Poznavanje informacijskega sistema je pri
uporabnikih že zadovoljivo. V nekaterih primerih uporabniki komaj opazijo razliko, v
nekaterih pa je potrebno le krajše seznanjanje z novostmi. Poslovni procesi so že
prilagojeni informacijskemu sistemu, zato se lahko osredotočimo le na uvedbo ožjega
izbora novih procesov.
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3) Razlike v metodi učenja
Pri uvedbi novega IS je potrebno izobraziti veliko število ljudi, ki v večini primerov še
nimajo ustreznega znanja uporabe računalnikov. Pridobiti morajo tudi znanja, ki so vezana
na uporabo nove programske opreme. Trajanje izobraževanja pri velikem številu
uporabnikov lahko predstavlja velik delež časovnega poteka projekta.
Pri nadgradnji IS imajo uporabniki že predhodna znanja. Spremembe, ki nastopijo z
nadgradnjo so zaradi predhodnih znanj lažje osvojene. Izobraževanja lahko izvajajo ključni
uporabniki tudi v času po nadgradnji. Čas potreben za učenja predstavlja majhen delež
časovnega poteka projekta.
4) Razlika v potrebi po migraciji podatkov
Migracija podatkov iz enega informacijskega sistema v drugega lahko pri uvedbi novega
IS predstavlja velik zalogaj. Migracijo je potrebno izvesti tako, da maksimalno ohranimo
stare podatke oziroma jih ustrezno pretvorimo v nove oblike podatkov. Nov IS v večini
primerov zahteva še večji spekter podatkov, kot jih je imel star IS. Vnos teh podatkov v
večini primerov izvajamo ročno ali preko ustreznih prevajalnih tabel, ki vsebujejo razna
pravila kreiranja novih podatkov.
Pri nadgradnji se baza podatkov ohranja oziroma v nekaterih primerih nadgradnje se lahko
zamenja tudi osnovna baza podatkov. Ta migracija pa se v večini primerov izvede
avtomatsko z ustreznimi orodji, ki so sestavni del nadgradnje.
5) Razlika v trajanju izvedbe projekta
Čas potreben za uvedbo nove informacijske podpore je zelo odvisen od velikosti podjetja,
števila poslovnih procesov, ki jih mora pokrivati in podobnosti predhodno uporabljenega
IS. Čas potreben za izobraževanje predstavlja velik delež časovnega poteka projekta. Čas
uvedbe lahko traja od enega meseca do nekaj let.
Čas potreben za nadgradnjo je v večini primerov odvisen od verzije prehoda. Nekateri
prehodi se lahko izvedejo skoraj neopazno, nekateri zahtevajo novo strojno opremo, pri
nekaterih pa se lahko spremeni tudi tehnologija IS. Čas potreben za prehod je maksimalno
nekaj mesecev.
6) Razlika v pričakovanih finančnih rezultatih
Nov IS lahko prinese velike finančne rezultate predvsem zato, ker postanejo poslovni
procesi bolj obvladljivi in povezani.
Nadgradnja IS zmanjša stroške vzdrževanja programske opreme, saj je v večini primerov
uporaba starejših licenc dražja, zaradi dražje zunanje podpore. Procesi zaradi uvedbe
novejših tehnologij postajajo bolj prijazni do uporabnika.
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5 INFORMACIJSKI SISTEM SAP R/3

5.1 Predstavitev podjetja SAP AG
Podjetje SAP AG, ki ima sedež v nemškem Walldorfu, je bilo ustanovljeno leta 1972 in s
svojo bogato zgodovino inovacij in rasti danes zavzema vodilno vlogo na področju razvoja
programskih rešitev. Podjetje ima razvojne pisarne v več kot 50 državah po svetu, število
kupcev je naraslo čez 89.000, SAP aplikacije pa uporabljajo že v več kot 120 državah po
svetu. Podjetje je vpisano na newyorški in frankfurtski borzi pod simbolom SAP (Jerina
2003, 13).
Namen ustanoviteljev je bil, da bi izdelali programsko opremo, ki bi v celoti pokrivala
informacijske potrebe podjetja. Programska rešitev naj bi imela enotno strukturo in
uporabniški vmesnik, prav tako pa naj bi bila namenjena različnim panogam in celo
različnim jezikovnim področjem (prav tam, 13).
Podjetje SAP ponuja obsežne rešitve za številna podjetja, vključno z letalsko industrijo,
obrambo, avtomobilsko industrijo, bančništvom, kemično industrijo, zavarovalnimi
podjetji, razvojno industrijo, računalniško industrijo, mediji, tekstilno industrijo,
telekomunikacijskimi in transportnimi podjetji, naftnimi in plinskimi družbami ter s
farmacijo (prav tam, 13).
Na podlagi teh zahtev je podjetje leta 1973 razvilo njihov prvi finančno-računovodski
program, katerega pa je kasneje nasledil R1. Po intenzivnemu iskanju novejše različice, je
le tega leta 1979 nasledil R2 sistem, ki se je uporabljal predvsem na velikih računalnikih.
Ta rešitev je podpirala večjezičnost in več različnih valut. Uporabljen programski jezik je
bil Assembler7, kasneje pa so razvili lastno programsko okolje ABAP/48, ki pa je v uporabi
od leta 1992, ko je bil razvit razvojni sistem R3 (prav tam, 13).
5.2 Predstavitev sistema SAP R/3
SAP R/3 je integrirana, odjemalec/strežnik programska aplikacija, ki s številnimi
posebnostmi zagotavlja centralizirano podatkovno bazo in povezane funkcije poročanja in
planiranja. To pomeni, da podatke vnesemo le enkrat, sistem pa potem avtomatsko sproži
oziroma posodablja druge logično povezane funkcije ali podatke. SAP R/3 je zasnovan
zadovoljevanju informacijskih potreb organizacij vseh velikosti, ki so lahko na mnogih
poslovnih področjih. Poleg tega pa prav tako podpira večjezičnost in uporabo različnih
valut. Sistem SAP R/3 je zgrajen iz modulov/aplikacij, ki pokrivajo osrednje in specifične
poslovne procese v industriji. Sistem SAP R/3 pokriva cel spekter poslovnih aplikacij (od
upravljanja kakovosti, načrtovanja in upravljanja proizvodnje, upravljanja s kadrovskimi
viri do nabave, prodaje, financ in računovodstva) (Bancroft et al. 2001).

7

Assembler je jezik druge generacije.

8

ABAP/4- (eng. Advanced Business Aplication Programming)- jezik četrte generacije, ki ga je razvil SAP.
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5.3 Integracijski model SAP R/3
SLIKA 8: Prikaz integracijskega modela SAP R/3

VIR: Hernandez 1997, 36
SAP R/3 vsebuje tudi rešitve prilagojene za slovenski trg, katere so vzpostavili slovenski
svetovalci. Strukturo sistema SAP R/3 predstavlja slika 8. Slika simbolično prikazuje
soodvisnost in delovanje komponent sistema SAP R/3. Osrednji del predstavlja arhitekturo
odjemalec/strežnik, na katerega se priključujejo glavni moduli in njihovi uporabniki (FI,
MM, PP, SD, IS, CO). Zunanji del pa so zunanje aplikacije, ki se lahko povezujejo s
sistemom SAP R/3 (Jerina 2003, 13).
5.4 Moduli sistema R/3
SAP R/3 aplikacije običajno razdelimo na tri glavna funkcijska področja (Bobek 2003, 2456):
Logistika:
• SD (ang. Sales and Distribution) - Modul Prodaja in distribucija podpira prodajne
in distribucijske dejavnosti z razvejanimi funkcijami za določanje cen, hitro
izvajanje naročil in pravočasno dobavo, interaktivno več nivojsko konfiguriranje
različnih izdelkov ter omogoča neposredno povezavo z analizo uspešnosti in s
proizvodnjo.
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• MM (ang. Material Management) - Modul Materialno poslovanje računalniško
podpira vse nabavne procese, tako da uvaja njihovo vodenje na osnovi delovnih
tokov, omogoča vrednotenje dobaviteljev in obvladovanja odnosov z njimi
(potrjevanje računov) ter zagotavlja upravljanje zalog.
• PP (ang. Production Planning) - Modul Načrtovanje proizvodnje omogoča
računalniško podporo upravljanja različnih tipov proizvodnje (serijska, naročniška)
ter načrtovanje in spremljavo proizvodnih resursov. Na voljo so tudi vmesniki za
izbiranje proizvodnih podatkov in za sisteme za nadzor podatkov.
• QM (ang. Quality Management) - Modul Upravljanje kakovosti nadzoruje, zajema
in upravlja procese, ki so v podjetju pomembni za zagotavljanje kakovosti v celotni
preskrbovalni verigi. Kontrolira tudi izvedbo pregledov, izvaja ukrepe za dvig
kakovosti in prilagodi laboratorijske informacijske sisteme.
• PS (ang. Project System) - Modul Projektni sistem omogoča celovito kontroliranje
in nadzorovanje vseh faz projekta v neposredni povezavi z nabavo in kontrolingom
od ponudbe, preko načrtovanja in potrditve do upravljanja z resursi in določanja
cen.
Finance:
• FI (ang. Financial Accounting) - Modul Finančno računovodstvo združuje podatke,
pomembne za računovodstvo, pri tem pa nudi ustrezno dokumentacijo
(računovodskih poslovnih listin) in preglede (poslovna poročila), hkrati pa je vedno
ažurna osnova za nadzor in načrtovanje na ravni celega podjetja.
• CO (ang. Controling) - Modul Kontroling omogoča načrtovanje, spremljanje in
nadzorovanje poslovanja, dopolnjenega s sistemom poročanja, ki omogočajo
koordinacijo vsebine in postopkov notranjih procesov podjetja.
• EC (ang. Enterprise Controlling) - Modul Kontroling podjetja omogoča spremljanje
uspešnosti podjetja in kazalcev učinkovitosti na osnovi upravnih informacij,
določenih v postopku uvajanja.
• IM (ang. Investment Management) - Modul Upravljanje investicij omogoča
celovito upravljanje in obdelavo investicijskih ukrepov ter projektov od načrtovanja
do zaključka, vključno z analizo in simulacijo amortizacije.
• TR (ang. Treasury) – Modul Zakladništvo podpira finančni management likvidnost podjetja, strukturira dobičkonosnost finančnih sredstev in upravlja
finančna tveganja.
Človeški viri:
• HR (ang. Human Resources) - Modul Upravljanje kadrov omogoča rešitve za
načrtovanje in izvajanje kadrovske politike v podjetju z uporabo celovitih
programskih rešitev, ki pokrivajo vse aktivnosti povezane s kadri. Sestavljata ga
dva podmodula: Sistem človeških virov (ang. System Human Resources) in
Načrtovanje stroškov osebja (ang. Personal Cost Planning).
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Poleg naštetih splošnih aplikacij pa obstajajo še posebne rešitve, specializirane za določene
gospodarske panoge, katerih delovanje je popolnoma integrirano z ostalimi R/3
aplikacijami. To so: rešitve za banke, bolnišnice, zavarovalnice, naftno industrijo, javni
sektor, telekomunikacije, trgovine, storitvena podjetja, letalsko in avtomobilsko industrijo,
strojegradnjo in rudarstvo (Hernandez 1997, 36).
5.5 Značilnosti sistema
Odprtost in prilagodljivost sistema - Sodobne tehnologije, ki so uporabljene v sistemu R/3
omogočajo dosti več kot optimalni pretok informacij in dela med oddelki in
funkcionalnimi enotami. S sistemom R/3 lahko podjetje integrira poslovne procese preko
geografskih meja (Bujanič 2005, 24).
Podjetje lahko sistem R/3 uporablja tudi v podružnicah, izpostavah, obratih in v centralni
upravi tako, da vsaka enota izvaja svoje naloge samostojno. Za preprost in učinkovit
prenos poslovnih sporočil med temi enotami pa uporabljajo storitve, ki so del Application
Link Enabling (prav tam, 45). Tako se redno in avtomatsko osvežujejo izbirni produkti na
vseh lokacijah, pošiljajo podatki iz prodajnih predstavništev v centralno upravo, možna je
t u d i izmenjava podatkov o osnovnih sredstvih in zalogah, o načrtovani in dejanski
realizaciji in podobno (prav tam, 45).
Večjezična podpora SAPGUI zagotavlja, da so vsi prikazani jezikovni elementi shranjeni
ločeno. Uporabnik lahko pri prijavi ali s pomočjo nastavitev izbere enega izmed jezikov.
Različne jezikovne podpore je potrebno prej nastaviti. Trenutno je možno poleg
slovenskega, angleškega in nemškega jezika nastaviti še podporo za več kot 20 jezikov
(Will 1999, 32).
Dinamičnost sistema - Sistem R/3 nudi funkcionalnost za vse standardne poslovne procese
v podjetju. Z vgrajenimi procesi, ki so specifični za posamezne dejavnosti, lahko sistem
R/3 izpolni posebne zahteve, ki se pojavljajo v podjetjih različnih panog. Posledica
tega je, da se sistem R/3 vedno uporablja kot kombinacija standardnih poslovnih
funkcij in dodatnih poslovnih procesov, ki so tipični za določeno dejavnost. Obseg teh
procesov se neprestano širi. Povratne informacije in izkušnje, pridobljene pri uvajanju, se
kasneje preselijo v razširitev sistema R/3 za posamezne dejavnosti (Bujanič 2005, 26).
Delovanje sistema - Delo s sistemom R/3 je enako preprosto kot delo s priljubljenimi
programi za osebne računalnike. Jasno strukturirani meniji in ekranske forme so znak za
dober uporabniški vmesnik. Natančno izbrane ikone olajšajo uporabniku pot do cilja.
Barve pomagajo pri prepoznavanju podatkov. Tudi pri premestitvah znotraj podjetja bodo
zaposleni takoj spoznali enak uporabniški vmesnik in logiko dela; z delom lahko
zaposlen nadaljuje brez posebnega uvajanja, zahvaljujoč dobro zasnovanemu grafičnemu
uporabniškemu vmesniku (Bujanič 2005, 27).
Sistem SAP R/3 deluje na arhitekturi odjemalec/strežnik. Vsak uporabnik sistema ima
preko svojega računalnika, ki mora biti povezan preko računalniškega omrežja s sistemom
SAP R/3, možnost spreminjanja in pregledovanja podatkov v sistemu. Katere podatke ima
uporabnik pravico obdelovati, se določi ob prijavi v sistem. Vsak uporabnik dobi svoje
uporabniško ime in geslo, s katerim potrjuje svojo identiteto in pravice, ki jih ima v
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sistemu. Vsak uporabnik ima torej dostop do transakcij, s katerimi izvede določeno
opravilo (npr. izdelava ponudbe, izdaja blaga...). Opravila se nato sestavijo v vlogo (ali
delovno zadolžitev), ki jo nekdo opravlja na delovnem mestu (npr. skladiščnik,
računovodja...). Tako ima vsak uporabnik dostop samo do transakcij in podatkov, ki
jih potrebuje za opravljanje delovnih nalog, za katere je zadolžen, do ostalih podatkov in
transakcij pa mu je dostop onemogočen. Zaradi povezanosti sistema je pomembno, da se
podatke skrbno vnaša v sistem, saj napaka, vnesena na kateremkoli delu sistema, kvari
podatke skozi celoten sistem (Rošker 2005, 13).
Delovanje sistema - V arhitekturi odjemalec/strežnik imajo podatkovni strežniki nalogo,
da varno upravljajo s podatki celotnega podjetja. Podatkovni strežniki dajejo podatke na
razpolago aplikacijskim strežnikom, ki koordinirajo izvajanje uporabniških programov in
nadzorujejo komunikacijo z bazo podatkov (Bujanič 2005, 23). Na nivoju odjemalca, kjer
končni uporabniki opravljajo svoje naloge, pa se izvaja sprejem zahtev, ki jih prevzamejo
aplikacijski strežniki, in prikazujejo rezultate obdelav v pregledni obliki.
5.6 Pregled in delo s sistemom SAP R/3
5.6.1

SAP transakcija

SAP R/3 transakcija je katerikoli logičen zapis v SAP R/3 informacijskem sistemu. Je
neodvisna transakcijska enota, s katero kreiramo novega kupca, izdelamo seznam kupcev,
obdelamo naročilo (Badovinac 2005, 25).
5.6.2

Tabele9

Odlagališče podatkov je zgrajeno na tabelni strukturi. Tabele vsebujejo različne tipe
informacij, z njimi pa lahko tudi vzdržujemo podatke in izvršujemo kontrolne funkcije.
Tabele za konfiguracijo sistema primarno vzdržuje informacijski sistem SAP R/3.
Obstajajo tudi tabele za definiranje tipa tabel, tabele za definicijo objektov uporabljenih za
transport.
Kontrolne table se uporabljajo za prilagoditev sistema. Kontrolne tabele določajo funkcije,
ki vodijo uporabnika skozi njegove dejavnosti. Vsebujejo strukturo podjetja, kode podjetja,
prodajne organizacije, informacijo katera skladiščna lokacija hrani posamezen izdelek in
informacijo kateri obrati so sorodni drugim podjetjem znotraj strukture.
Tabele aplikacijskih podatkov se delijo na dva tipa - transakcijske datoteke in datoteke z
matičnimi zapisi. Obe datoteki se osvežujejo z uporabo ustreznih SAP R/3 aplikacij.
Transakcijske tabele so največje, saj vsebujejo dnevne operativne podatke - naročila,
prejeta plačila in račune, odpreme. Datoteke z matičnimi podatki pa vsebujejo podatke o
osnovnih poslovnih subjektih - kupcih, dobaviteljih, izdelkih, materialih in podobno.
Matični zapisi, ki vsebujejo stalne podatke so poštne številke.
9

povzeto po: Bancroft, 2001.
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SLIKA 9: Pregled strukture tabel R/3

VIR: Bancroft, 2001, str.28
5.6.3

ABAP/4 delovno okolje

ABAP/4 je razvojno okolje, ki je v bistvu računalniški jezik, v katerem je napisana SAP
R/3 rešitev. To je programski jezik četrte generacije (4GL) in služi uporabnikom pri
pripravi raznih tabel, oblikovanju s podatki ali drugih seznamov, pripravljanju poročil,
omogočajo pa tudi upravljanje s podatki. Poleg vsega naštetega pa je okolje možno
uporabiti za razvoj prilagojenih aplikacijskih modulov, torej možno je pripraviti svoje
postopke in jih kasneje združiti z R/3 strukturo (Bancroft 2001, 31).
SLIKA 10: ABAP delovno okolje

VIR: interni vir
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5.6.4

Prijava v aplikacijo

Na sliki 1 1 je prikazana prijava v aplikacijo SAP R/3. Po uspešni prijavi v sistem, se
uporabniku pojavi eden od začetnih ekranov (slika 12 in 13). Na levi strani slike 12 in
13 vidimo drevesno strukturo, po kateri se uporabnik z lahkoto prebije do želenega ekrana.
SLIKA 11 : Prijava v SAP

VIR: Interno gradivo
SLIKA 12: Uvodni ekran

VIR: Interno gradivo
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SLIKA 13: Razvejan uvodni ekran

VIR: Interno gradivo
5.7 Prednosti SAP R/3
S sistemom R/3 podjetje lahko (Bujanič 2005, 31).
• poveže različne sisteme R/3 ali distribuirane aplikativne dele sistema R/3;
• poveže tudi programske rešitve drugih hiš, tudi najbolj razširjene računalniške
programe (Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft Projekt in Microsoft Acess,
v enotno delavno okolje sistema R/3;
• uporablja shranjevanje podatkov na optičnih medijih in multimedijski tehnologiji
skupaj s sistemom R/3;
• najde nove poslovne možnosti s pomočjo elektronskega trgovanja, ki ga omogoča
neposredna povezava med sistemom R/3 in Internetom oziroma lokalnim Intranet
omrežjem;
• uporablja elektronsko izmenjavo podatkov (EDI) v povezavi z moduli sistema R/3;
• vključuje faks in elektronsko pošto v aplikacije sistema R/3.
Prednosti SAP R/3 rešitve (Khan 2002, 17-19):
• strateške informacije v dejanskem času,
• utemeljene in hitre odločitve,
• večja učinkovitost in izboljšana produktivnost,
• podprta večjezičnost,
• enkratni vnos podatkov,
• posodobitve preko interneta v realnem času,
• enostavni uporabniški grafični vmesnik,
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• hitra uvedba rešitve po metodologiji ASAP,
• združuje vse nepovezane programske rešitve in omogoča celovito vodenje podjetja,
• omogoča velik in obsežen funkcionalni obseg.
5.8 Slabosti SAP R/3 10
Slabosti, ki so navedene so slabosti na splošno za ERP rešitve, ki pa v določeni meri
veljajo tudi za SAP R/3. Za opredelitev slabosti SAP R/3 bi bilo potrebno poznati
programe drugih ponudnikov ERP, katere bi medsebojno primerjali.
Stroški implementacije, vzdrževanja in svetovanja so visoki. Implementacija traja v
primerjavi z drugimi sistemi predolgo in zahteva pomoč svetovalcev, kateri pa velikokrat
ne izpolnjujejo vseh naročnikovih želja. Usposabljanje zaposlenih zahteva veliko časa in
napora.
SAP je glede sprememb in izboljšav zelo tog. Pri prvi namestitvi sistema je potrebno
določiti preveč stvari, naknadne spremembe pa zahtevajo veliko časa in napora. Nenehno
izboljševanje procesov je zelo oteženo.
Sistem je zapleten. Navadno lahko uporabnik uporablja samo 10 do 50 % celotnega SAPovega območja. To pa predstavlja nevarnost, saj tako kompleksna programska rešitev
postane predraga za vsakodnevno uporabo.
Ostale pomanjkljivosti sistema, ki jih zasledimo v študijah primerov, pa so bolj odvisne od
sposobnosti projektnega tima, razpoložljivega časa in tega, za kakšno podjetje gre.
Uspešna uvedba zahteva namreč šolanje kadrov, dopolnitve oz. prilagoditve, poznavanje
podjetniških praks in pa tudi znanje za uvedbo sistema s katerim dosežemo jasne in zadane
cilje (Berchet et al. 2005, 605).

10

povzeto po: Diskussion der Fallstudien , 2006.
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6 METODE IN NAČINI UVAJANJA REŠITEV SAP

6.1 Pristopi k uvajanju ERP rešitev
Predno se podjetje odloči, da začne z uvajanjem ERP rešitve je pomembno, tako za
podjetje, ki rešitev vpeljuje, kot za naročnika, da imajo izdelan terminski načrt. To je
pomemben člen pri natančnem pregledu procesa uvajanja rešitve, predvsem zaradi
obsežnosti celovitih programskih rešitev in same zahtevnosti le-teh. Naročniku je tako
omogočen lažji nadzor nad skladnostjo del v primerjavi z začetnim načrtom. Podjetje, ki
rešitev uvaja se s takšnim načrtom zavaruje in morebitne spremembe dodatno obračuna
naročniku. Terminski načrt temelji na poslovno strateškem načrtu organizacije, ki je hkrati
povezan s strateškim načrtom informatike (Groznik 2001, 12).
Strateški načrt se spreminjajo, zato je pomembna usklajenost načrtov. Neusklajenost med
poslovnimi in informacijskimi sistemi pogosto pripelje do nenačrtovanih rezultatov, ki se
jih ne želi nobeno podjetje. Pri izdelavi strateškega načrta informatike so najbolj pogosti
trije pogledi, ki so: pogled vodstva, pogled specialistov posameznih področji in pogled
informatikov. Pogosto pride do različnih interesov pri sestavljanju načrtov informatike
ravno zaradi različnih pogledov, ki pa izhajajo iz narave dela posameznega področja v
podjetju. Zaradi različnih pogledov, mora strategija uvedbe spremljati potrebe podjetja
(prav tam, 12).
Skladnost strateškega načrta informatike in strateškega načrta podjetja temelji na
skladnosti naslednjih delov: kadri, poslovna strategija podjetja, strategija informatike,
organizacijska struktura in procesi ter obstoječe rešitve na področju informatike. Skladnost
naštetih delov je bistvena za uspešno uvedbo ERP rešitve (prav tam,13).
Informacijska tehnologija, ki zmore slediti novim zahtevnejšim potrebam na vseh
področjih poslovanja so integrirani poslovno-informacijski sistemi, v praksi bolj pogosto
imenovani ERP (angl. Enterprise Resource Planning) sistemi (Wallace et al. 2001, str. 10).
Wallace in Kremzar (2001, 10) opredelita ERP kot celovit nabor poslovnih orodij, ki:
• povezuje kupce in dobavitelje v celotno vrednostno verigo;
• učinkovito podpira proces odločanja in
• integrira ter koordinira prodajo, marketing, proizvodnjo, logistiko, nabavo, finance,
razvoj in človeške vire.
Glavni razlogi podjetij pri odločanju za uvedbo ERP-a so (Golob 2004, 42-43):
• izboljšanje poslovnih procesov,
• večja preglednost nad poslovanjem,
• znižanje operativnih stroškov,
• povečana odzivnost kupcev,
• učinkovitejše operativno in strateško odločanje,
• tehnične prednosti enega uporabniškega vmesnika, ene podatkovne baze in enega
operacijskega sistema.
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Kot slabost ERP- a je pogosto izpostavljeno njegovo uvajanje. Projekti uvajanja so izredno
dragi in časovno obsežni. Začrtani finančni in časovni okviri se pogosto še dodatno
prekoračujejo, kar povečuje stroške in čas povrnitve investicije. Kljub slabostim ERP-a,
večina avtorjev meni, da so rezultati uvajanj v splošnem pozitivni (prav tam, 44).
6.2 Metode uvajanja SAP rešitev
6.2.1

Strategije uvajanja SAP-a

Pravilno izbrana uvajalna strategija je centralnega pomena za uspeh projekta. Poznamo dve
strategiji uvajanja (Gradišar et al. 2001, 427):
• Big Bang strategija (kjer zamenjamo ves obstoječ star sistem z novim);
• Postopna strategija.
1) Big Bang
Prednost Big Bang strategije, v primerjavi s postopno, je v tem, da se vsi stari sistemi
zamenjajo z novim naenkrat, kar zmanjša stroške vzdrževanja, licenčne stroške starih
programov, zmanjša se čas ter stroški uvajanja novega sistema . Z Big Bang strategijo ni
potrebno vzpostaviti nobenih povezav med starim in novim sistemom.
2) Postopno uvajanje
V podjetjih, kjer je poslovanje razdeljeno na več lokacij z veliko uporabniki pa je
priporočljivo uporabiti postopno uvajanje. S tem si lahko projektna skupina, ki uvaja SAP,
pridobi veliko izkušenj za uvajanje drugih modulov. V primerjavi z Big Bang strategijo je
pri postopni potrebna realizacija povezav s starim sistemom. V primeru odločitve za to
strategijo je priporočljiv vrstni red zamenjave:
• zamenjava finančnih programov,
• zamenjava komerciale, materialnega poslovanja ter proizvodnje,
• nato, če želijo, kadrovski informacijski sistem.
Uspeh uvajanja informacijskih rešitev v podjetje pa je odvisen od metode uvajanja. SAP
nam za to nudi naslednje pripomočke:
• Poslovni navigator;
• Pospešeni SAP (ASAP).
6.2.2

Metode uvajanja

Poslovni navigator skrbi za konfiguracijo specifičnih potreb nekega podjetja. Sestavljen je
iz faz in aktivnosti SAP uvajalnega projekta, popolnih opisov funkcij, procesov in
poslovnih objektov SAP, orodja za konfiguracijo in orodja za avtomatizacijo poslovnih
procesov (ang. SAP Business Workflow) (Gradišar et al. 2001, 428).
Pospešeni SAP je standardiziran model za uvajanje SAP R/3. Njegova naloga je skrajšati
proces uvajanja s pomočjo izkušenj, uvajalnih referenc in informacij. Med drugim vsebuje
tudi bazo vprašanj in odgovorov, ki je orodje za izdelavo poslovnega načrta. Oblika
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vprašanj in odgovorov je standardna za vse aplikacije, kar projektni skupini zagotavlja
preprostejšo uporabo (Magjar 2001, 10-12).
Leta 1996 so v podjetju SAP AG za hitro in uspešno uvedbo rešitve mySAP ERP razvili
metodologijo, ki so jo poimenovali pospešeni SAP. S pomočjo te metodologije lahko
uvedemo novo rešitev ERP (mySAP ERP) v nekaj mesecih (Miller 1998, 2). Cilj
metodologije ASAP je učinkovita izraba časa, povečanje kakovosti in učinkovita izraba
virov (Larocca 2002, 94).
Glavne značilnosti metodologije ASAP, po Khanu (2002, 22), so naslednje :
• optimiranje časa, kakovosti in virov,
• zagotavljanje najboljših poslovnih praks,
• zagotavljanje procesno usmerjenega projektnega zemljevida (ASAP-zemljevid),
• določanje stroškov uvajanja in načrt dela,
• zagotavljanje podrobne pomoči med uvajalnimi fazami,
• podpiranje nadaljnjih izboljšav,
• vsebuje tudi kontrolne sezname, vprašalnike, tehnične vodnike, poslovne procese,
orodja, izobraževanje, podporo in odgovore na vprašanja o stroških, času uvajanja,
zagotavljanju kakovosti, orodja ter virov.
Podjetje SAP poleg svoje metodologije imenuje enako tudi kompleksen program, v
katerem najdemo pomoč, orodja in preizkušene tehnike hitrega uvajanja ter nadaljevanje
optimizacije rešitve SAP (Sternad, 2005, 82). Med njimi so (Sternad, 2005, 82):
• ASAP-komponente, ki jih lahko uporabimo v vseh tipih SAP-projektov ter
vsebujejo obrazce, vprašalnike in vodiče.
• Referenčni model (angl. reference model) je v celoti grafična, podrobna
predstavitev vseh pogledov vodenja podjetja, vključno z pretokom informacij,
podatkovnimi in organizacijskimi strukturami, časovnim zaporedjem izvajanja
nalog in kako so vse te sestavine uvedene v mySAP ERP.
• Orodja kamor spadajo:
1. »Business Engineer« je skupek konfiguracijskih in uvajalskih orodij za
modeliranje, konfiguriranje, uvedbo, nadaljnje izboljšave in dokumentacijo SAP
rešitev. Pri delu ga uporabljajo poslovni strokovnjaki, oddelki IT, svetovalci in
partnerji vseh vrst podjetij (majhnih, srednjih in velikih). V tem orodju najdemo že
pripravljene specifične poslovne procese za pospešeno uvajanje. Poleg tega
vsebujejo tudi več kot 1000 pripravljenih poslovnih procesov, več kot 100 posebnih
poslovnih scenarijev za industrije in predloge, iz katerih dobimo začetno
konfiguracijo sistema. Izdelani so po principu najboljše prakse, omogočajo
enostavno konfiguracijo sistema, pomagajo pri prekonfiguriranju, omogočajo
interaktivno pregledovanje diagramov poteka (hierarhične strukture poslovnih
procesov, organizacijskih enot in funkcij), navigiranju in konfiguraciji itd. (Sternad
2005, 82).
2. »Project Estimator« omogoča točno določanje potrebnih virov, stroškov in časa, ki
so potrebni za uvajanje sistema (prav tam, 82). Sestavljen je iz množice vnaprej
pripravljenih intervjujev (vprašanj), ki se postavijo upravi podjetja, poslovnim in
tehničnim managerjem in tudi članom projektnega tima. Vprašalniki so sestavljeni
tako, da lahko iz njih sklepamo pričakovanja, stopnjo strokovnega znanja v
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podjetju, stopnjo zahtevnosti poslovnih procesov, obseg projekta, željen čas
izvedbe, strokovno znanje Sapovega tima in dejavnike tveganja. S pomočjo zbranih
informacij izdela orodje Project Estimator oceno, ki jo uporabijo v dokumentu
obsega in projektnem načrtu (prav tam, 83).
3. »Implementation Assistant« služi kot navigacijsko orodje in vsebuje ASAPzemljevid, projektni načrt (proračun, vire in delovne načrte) in skladišče raznih
informacij (npr. kontrolne sezname ob koncu posameznih faz, tehnična orodja,
čarovnike za prilagajanje sistema itd.) (prav tam, 83).
4. Za zagotavljanje popolne podpore in pomoči pri rešitvah SAP ponuja podjetje SAP
tudi orodja, kot je EarlyWatch (preventivni servis). Omogoča, da Sap-ovi
strokovnjaki analizirajo sistem preden gre v fazo zagona v živo in posredujejo
podjetju predloge za optimizacijo sistema in njegove zmogljivosti. Tako se lahko
izognemo morebitnim proizvodnim problemom po zagonu v živo. Poleg tega
orodja SAP ponuja tudi: on-line podporni sistem, nadzor koncepta in kontrolo pred
zagonom v živo (prav tam, 83)
Uvedba celovite informacijske rešitve mySAP ERP, s pomočjo metodologije ASAP,
poteka v petih fazah, ki zajemajo pred-projektne aktivnosti (pripravo projekta), projektne
aktivnosti (poslovni načrt, realizacijo, končne priprave) ter po-projektne aktivnosti (zagon
v živo in podporo) (prav tam, 83).
Zgradba vsake faze metodologije ASAP je sledeča (prav tam, 83):
• vsaka faza je sestavljena iz skupine delovnih paketov,
• vsak delovni paket je sestavljen iz skupine opravil,vsako opravilo, definicija,
procedura, rezultati in vloge so določene v dokumentaciji ASAP-zemljevida.
Za uspešno uvedbo rešitve je treba biti pozoren na nekaj ključnih dejavnikov, ki
pripomorejo k uspehu. To so: stroški, čas, dolžina uvajanja, orodja pri uvedbi in potrebni
viri (prav tam, 83).
Zemljevid je razdeljen na pet zaporednih faz (Khan 2002, 59):
1. faza:Priprava projekta (angl. project preparation),
2. faza:Poslovni načrt (angl. business blueprint),
3. faza:Realizacija (angl. realization),
4. faza:Končne priprave (angl. final preparation),
5. faza:Zagon v živo in podpora (angl. go-live and support).
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SLIKA 14 : Zemljevid ASAP

VIR: Interni vir
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7 PREDSTAVITEV FINANČNO RAČUNOVODSKEGA MODULA V SAPu

V nadaljevanju bomo predstavili celoten finančno računovodski modul in ga analizirali z
vidika njihovih prednosti in slabosti, poudarek pa bo na programskih rešitvah.
Glavni podatki v financah so saldakonti dobaviteljev, kamor vključujemo dobavitelje in
njihove banke ter saldakonti kupcev, kamor spadajo kupci in njihove banke. V financah se
obdelujejo izdani ter prejeti računi, podatki o kreditih, o plačilih in matični podatki o
kupcih in dobaviteljih, zaključevanje poslovnega meseca in leta, priprava finančnih
poročil. FI je povezan z materialnim poslovanjem, kjer delajo prevzeme, ti pa vplivajo na
saldakonte dobaviteljev ter na prodajo in distribucijo, kjer se izdajajo fakture, ki vplivajo
na saldakonte kupcev.
Modul finančno- računovodske službe se deli na naslednja področja:
• FI- GL (glavna knjiga),
• FI- AR (kupci),
• FI- AP (dobavitelji),
• FI- AA (osnovna sredstva).
7.1 Glavna knjiga11
Predstavlja celoten zapis vseh poslovnih transakcij, njena osrednja funkcija je zagotoviti
obsežen, integriran prikaz upravljanja s konti podjetja. Ta del je povezan z vsemi
ustreznimi finančnimi operacijami podjetja. Glavna knjiga omogoča: prosto izbiro nivojev,
avtomatsko in sočasno knjiženje na ustrezne konte glavne knjige, dostop v realnem času ter
ocenjevanje in poročanje o tekočih računovodskih podatkih.
Nastavitvi vseh glavnih organizacijskih elementov gledano z vidika SAP R/3 sledi
definicija kontnega načrta za podjetje kot celoto ter izdelava oziroma nastavitev vseh
pripadajočih kontov. Ti se definirajo v skladu z obstoječim stanjem ob upoštevanju dejstva,
da sistem omogoča vrsto rešitev preko različnih modulov. Posledica tega je ustrezna
prilagoditev kontov. Ta posledica pa prinaša preglednejšo glavno knjigo ter možnost
omejenega dostopanja do sistema z vidika zagotavljanja kompleksnih zahtev. Vsak konto
se definira in nastavi na nivoju kontnega načrta ter na nivoju, ki se nanaša zgolj na šifro
podjetja, v kateri obstaja.

11

povzeto po: Cotič, 2006.
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SLIKA 15: Pregled kontov glavne knjige

VIR: interni vir
Osnovne nastavitve za glavno knjigo so povezane s ključi knjiženja ter s statusnimi
skupinami. Ključe uporabljajo za namen razločevanja debetne oziroma kreditne vknjižbe,
za razlikovanje vrste konta, ki ga sistem pričakuje kot naslednji vnos, v kombinaciji s
statusnimi skupinami pa vrsta vknjižbe tudi natanko določa, katera polja za dotično knjižbo
sploh pridejo v poštev. Vsako polje ima tudi svoj status (poljubno nastavljiv), s katerim
sistemu povemo, katera izmed polj so obvezna, opcijska, prikazana, lahko pa tudi skrita.
Vsak dokument v SAP R/3 dobi svojo enotno številko, ki se v nobenem primeru ne more
ponoviti. Načeloma je sistemsko (interno) določena. Vsaka vknjižba se lahko izvede le v
primeru, če saldo postavk znaša nič (debet in kredit). Predvidene nastavitve za potrebe
podjetja so definicije tipov dokumentov ter način številčenja. Tipe dokumenta
nastavljamo poljubno, vezani pa so lahko neposredno na transakcijo. Vsak tip dokumenta
ima lahko svoj način oštevilčevanja, kjer s številčenjem mislimo tako na interval
številčenja, kot tudi na označbo ali gre za interno (sistemsko – zaporedno) ali za lastno
številčenje. Pomembno je pravilno določiti omenjene parametre že na začetku, saj imamo
kasneje lažji dostop do različnih vrst podatkov in razlikovanja različnih sklopov
dokumentov.
Najpomembnejša poročila v glavni knjigi so zaključni računi (bilanca stanja, bilanca
uspeha in bilanca finančnih tokov). Informacijski sistem SAP R/3 omogoča, da so
računovodski izkazi dostopni v vsakem trenutku. Izkaze se lahko požene tudi za
različne organizacijske nivoje, za posamezne šifre podjetij, konsolidirane bilance in celo
za področja poslovanja (organizacijske enote).
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SLIKA 16: Bilanca stanja Skupine Gorenje za leto 2006 in napoved za obdobje 20072011 (v 000 EUR)

VIR: Letno poročilo za leto 2006, Strateški načrt Skupine Gorenje 2006 - 2011
7.2 Saldakonti kupcev12
Beleži in upravlja knjigovodske podatke kupcev. Upravlja najbolj integralne dele prodajnih
aktivnosti podjetja. Vsebuje paleto orodij za spremljanje odprtih postavk, vključno z
analizo kontov, alarmom, poročili seznami zapadlih rokov in prilagodljivimi programi za
opominjanje.
Vsak izmed kupcev ima svoj poravnalni konto glavne knjige. Glavni podatki kupcev pa so
ločeni na splošne podatke ter na podatke vezane na šifro podjetja (naslov, kontrola,
informacija o kontu, plačilne transakcije, komunikacija).
Izdani računi se vnašajo v SAP R/3 direktno z naročilom kupca in so z nastavljeno matriko
v ozadju že kontirani. Po opravljenem vnosu v sistem SAP R/3 ni ponovne kontrole ali so
bili izdani računi pravilno knjiženi.
12

povzeto po: Cotič, 2006.
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SLIKA 17: Vnos računa kupca

VIR: Interni vir
7.3 Saldakonti dobaviteljev13
Beležijo in upravljajo se vsi knjigovodski podatki od vseh dobaviteljev v SAP R/3. Njene
funkcije so sledeče: interna integracija, elektronska izmenjava podatkov, integracija z
gotovinskih poslovanjem, upravljanje dokumentov ter obsežno in prilagodljivo poročanje.
Knjiženje je identično knjiženju v glavni knjigi, s tem, da gre pri saldakontih dobaviteljev
za uporabo drugih ključev knjiženja in statusov polj, ki se nanašajo na poravnalne konte.
Pri vnosi potrebujemo še elemente kontrolinga (stroškovno mesto, interni nalog.).
Dokončno obdelavo dobaviteljevih računov izvede računovodska služba. V računovodsko
službo pride račun opremljen z vsemi podatki, ki so potrebni za knjiženje računa.
Finančna služba pripravi plačilni nalog za določen dan in vsi zapadli računi do tega dne se
zberejo v plačilni predlog. Ko finančna služba ta račun ustrezno uredi, izoblikuje plačilni
nalog in ga požene. S tem se avtomatsko zmanjša stanje na ustreznih kontih glavne knjige
in zaprejo se ustrezne knjižbe v saldakontih dobaviteljev.

13

povzeto po: Cotič, 2006.
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SLIKA 18: Seznam posameznih postavk dobaviteljev

VIR: Interni vir
7.4 Osnovna sredstva
Osnovna sredstva predstavljajo premoženje podjetja in so pomembni za veliko subjektov s
katerimi podjetje posluje; za kupce, potencialne vlagatelje in kreditodajalce. Zato
predstavljajo postavke, povezane z osnovnimi sredstvi, vrednostno dokaj velike postavke v
izkazih podjetja.
Osnovna sredstva so stvari in pravice, katere podjetja uporabljajo v poslovnih procesih. S
tem postopoma prenašajo svojo vrednost na poslovne učinke. V svoje prvotno pojavno
obliko se praviloma vračajo v obdobju daljšem od leta dni (Možic 1999, 25).
Vsaka sprememba na osnovnih sredstvih mora imeti podlago v knjigovodski listini. Brez
knjigovodske listine za knjigovodstvo poslovni dogodek ne obstaja (Možič 1999, 25).
SLIKA 19: Stanje osnovnih sredstev

VIR: Interni vir
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8 PRIMER NADGRADNJE SAP-a V PODJETJU GORENJE

8.1 Razlogi, zaradi katerih je podjetje Gorenje prenovilo svoj informacijski
sistem
Če želiš ostati konkurenčen, moraš slediti trendom poslovanja. Zato je eden izmed
razlogov za prehod na posodobljeno verzijo SAP-a, ohranitev konkurenčnosti na trgu.
Stara verzija SAP-a je postajala vse bolj zastarela. Stroški zunanje SAP vzdrževalne
podpore so se pričeli povečevati. Vzdrževanje starejših verzij je dražje od novejših. Stare
verzije niso vsebovale vseh poslovnih rešitev, ki jih je potrebovalo Gorenje. Novejša
verzija pa le te vsebuje.
RAZLOGI:
• Problem je predstavljala hitrost izvajanja posameznih transakcij, zato je bilo
potrebno zamenjati strojno opremo. Novejša strojna oprema pa je omogočila tudi
implementacijo nove verzije SAP-a.
• Stara verzija ni omogočala implementacije vseh jezikov, ki jih je Gorenje
potrebovalo. V Gorenju smo v preteklosti razvili precej samostojnih rešitev, ki pa
zaradi lastne izdelave niso imele zunanje SAP podpore. Precej teh rešitev je postalo
nepotrebnih po implementaciji novejše verzije in s tem smo dobili možnost zunanje
SAP podpore.
• Pri prejšnji verziji SAP 5.0 ni bilo možno izvesti nadgradnje business werehouse
(Slo) modula. S pomočjo novega BW Gorenje želi izboljšati poročilni sistem.
SLIKA 20- Slika BW

VIR: Interni vir
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• Novejša verzija izvaja večjo kontrolo nad vnesenimi podatki, kar posledično
pomeni natančnejše izhodne podatke.
• Novejša verzija omogoča preko nastavitev možnost narediti nekaj v manj korakih.
Do sedaj smo to funkcionalnost dosegali s pogostimi posegi na ustrezna mesta v
programski kodi, ki so namenjena za izvajanje popravkov.
• Novejša verzija omogoča zmanjšanje obsega papirnatega poslovanja in pospešitev
hitrosti transakcij.
• Z implementacijo nove verzije dosežemo boljšo povezljivost posameznih SAP
modulov med sabo.
8.2 Osnovni pogoji, ki jih je moralo Gorenje zagotoviti, da je lahko izvedlo
prehod
8.2.1

Zamenjava strojne opreme glavnih računalnikov

Zamenjali smo stare HP računalnike z novejšimi, na katerih sedaj teče Linox operacijski
sistem.
8.2.2

Prehod na Unicode

Unicode je stanje tehnologije za podporo tehničnega jezika za vse SAP rešitve. Je edina
rešitev v prihodnosti za podporo več vrst sistemov, večnacionalne in večjezične sisteme
(Riedel 2009, 181).
SAP podpira štiri poti pretvorbe Unicode, odvisno od verzije SAP R/3 iz katere
nadgrajujemo (prav tam 2009,181):
• Unicode pretvorba neodvisna od projekta nadgradnje.
• Neodvisna Unicode pretvorba pred ali po nadgradnji.
• Kombiniranje nadgradnje in Unicode pretvorbe.
• Dvojna nadgradnja in Unicode pretvorba.
Ko naredimo Unicode pretvorbo, lahko uporabljamo vse vrste pisav.
Unicode smo izvedli po spodaj definiranem terminskem planu.
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SLIKA 21: Unicode Terminski plan

VIR: interni vir
Koraki, ki so jih morali izvesti programerji in IT podpora:
• Najprej smo testirali programe, če so Unicode kompatibilni. Uporabljali smo
transakcijo UCCHECK, ki nam je izpisala programe, ki niso bili Unicode
kompatibilni. Programe smo popravili. Popravljeni programi so dobili kljukico na
polju ''Unicode checks active''.
SLIKA 22: Testiranje programov

VIR: interni vir
• Pri določenih programih smo naleteli na težavo, namreč v tekstih se niso izpisali
šumniki. Ročno smo morali poseči v tabele.
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SLIKA 23: Ne zaznavanje šumnikov

VIR: interni vir
• Po izvedeni prvi Unicode pretvorbi sistem ni prepoznal jezikov posameznih
tekstov. Zato smo v sodelovanju z zunanjim svetovalcem ročno določili jezike
posameznim SAP tekstom.
SLIKA 24: Transakcija za ročno uvrstitev besed v posamezne jezike

VIR: Interni vir
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SLIKA 25: Ročna uvrstitev besed v posamezne jezike (nemški paket)

VIR: Interni vir
SLIKA 26: Ročna uvrstitev besed v posamezne jezike (slovenski paket)

VIR: Interni vir
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• Po uspešni Unicode nadgradnji smo morali za potrebe nove SAP verzije nadgraditi
tudi programe za dostop do SAP-a (SAPGUI). Iz verzije 7.10 smo prešli na 7.20.
• Te nove verzije je bilo potrebno namestiti na vse računalnike, preko katerih
dostopamo do SAP-a. Ker pa so uporabniki razpršeni po celem svetu in ker je nova
verzija SAPGUI-ja že po izgledu drugačna, nam je povzročila kar precej težav.
Uporabnike smo morali izobraziti preko e-izobraževanja.
SLIKA 27: Stari uporabniški vmesnik (SAP GUI 710)

VIR: interni vir
SLIKA 28 : Novi uporabniški vmesnik (SAP GUI 720)

VIR: Interni vir
8.3 Določitev pravega časa prehoda na novo verzijo
Transakcijski sistem se ne postavi čez noč. Čas, potreben za postavitev sistema, je zelo
odvisen od obdobja v letu, ko ga postavljamo oziroma zgodovine, ki jo želimo zaseči.
Pravilo je, da nobena prenova ni krajša od treh mesecev, ne sme pa biti daljša od enega
leta. Informacijski sistem sam po sebi ne prinaša dobička in ne rešuje vseh težav. Potrebno
so ročni posegi. Napačna je domneva, da bo računalnik sam izvedel pretvorbo.
Problemi določitve pravega časa:
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1) Težava pri iskanju prostih človeških resursov.
Istočasno so se izvajali projekti uvedbe SAP-a v drugih firmah (Uvedba SAP-a v poslovni
enoti na Hrvaškem, uvedba SAP-a v novo ustanovljeni firmi v Srbiji- Gorenje Home
Zaječar, postavitev novega obrata v Šoštanju- Kogeneracija).
2) Dobavni roki strojne opreme
Dobavitelj se ni držal v naprej dogovorjenih rokov dobave. Kasneje dobavljena oprema ni
povsem ustrezala programski opremi, zato je prišlo do korekcije potrebne strojne opreme.
Dobavni rok nove opreme pa se je posledično podaljšal.
3) Kolektivni dopusti
Zaradi velikih obremenitev delavcev na informatiki, je bilo potrebno izvesti krajši oddih. V
tem času smo si nabirali moči za nadalje delo.
4) Prosti resursi zunanjih uvajalcev
Za aktivnosti izvedbe nadgradenj je bilo na razpolago malo zunanjih uvajalcev. Le ti so
zelo iskani. Zato smo imeli težave pri iskanju njihovih prostih kapacitet.
8.4 Formiranje ekipe
SLIKA 29: Struktura projektne skupine v Gorenju

VIR: Interni vir
Odločilnega pomena za uspeh implementacije je projektna skupina. V njej morajo
sodelovati ljudje z ustreznim strokovnim in tehničnim znanjem, z vseh poslovnih področij,
ki bodo pokrite s R/3 sistemom. Pomembno je izbrati prave ljudi, saj morajo ti ljudje imeti
vizijo in morajo biti pripravljeni na spremembe in reinženiring tekočih poslovnih procesov,
kar je bistvenega pomena za nadgradnjo. Projektna skupina mora biti sestavljena iz
posameznikov iz vseh nivojev podjetja, na katere bo nadgradnja vplivala. Še posebej
pomembna je podpora s strani vodstva podjetja (Javornik 2004, 28).
V praksi imamo malo ljudi, ki bi delali samo na projektih. Običajno morajo v projektih
sodelovati ljudje iz že obstoječih organizacijskih enot, ki poleg dela na projektu opravljajo
še svoja redna dela. Tako je človek v matriki odgovoren za dve strani: za delo na projektu
je odgovoren projektnemu vodji, za stalno delo pa svojemu delovnemu vodji. Zelo
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pomembno je, da se odgovornosti razdelijo in da se določi kdo je za kaj odgovoren (prav
tam, 28).
Idealno strukturirana projektna skupina bi naj imela pet ključnih značilnosti (prav tam, 28):
• Sposobnost ocenitve, kako bo nov sistem omogočal ali vplival na posamezen ali na
skupne poslovne procese.
• Sposobnost ugotovitve vpliva na tekoče poslovne procese.
• Sposobnost vključitve zahtev za reinženiring določenih poslovnih procesov z R/3
sistemom.
• Posamezniki, ki imajo skupno znanje oblikovanja integracije SAP/R3 strukture,
hierarhij in konfiguracije po celotnem podjetju.
• Posamezniki, ki bodo učinkovito prenašali znanje med trajanjem in vzdrževanjem
SAP nadgradnje.
Skupina za vodenje projekta je navadno sestavljena iz strokovnjakov za podporo SAP
sistema in njegovih pridruženih partnerjev, katerih naloga je skupinsko delo in
zagotavljanje uspeha nadgradnje (prav tam, 29).
Vodja projekta je odgovoren za celotno vodenje SAP nadgradnje. Ta položaj navadno
prevzame svetovalec, ki je že sodeloval v drugih tovrstnih projektih in je odgovoren za
uspeh nadgradnje. Biti mora dovolj sposoben za koordiniranje med različnimi člani
projektne skupine (prav tam, 29).
Izvršno upravni odbor je najvišji nivo znotraj projektne skupine in bi naj bil sestavljen iz
vodij in ljudi, ki bodo sprejemali odločitve. Sposobni morajo biti usmerjati projekt v pravo
smer, s svojimi izkušnjami in močjo odločanja. Odločilne naloge izvršno-upravnega
odbora so (Larocca 2002,7):
• potrjevanje obsega projekta,
• postavitev prioritet,
• pomiritev vprašanj in nasprotij,
• dodeljevanje virov projektu,
• spremljanje napredka in vpliva implementacije,
• pooblastitev skupine za sprejemanje odločitev.
Ključni pomen pri nadgradnji je tudi podpora s strani vodstva, ki je drugi najvišji nivo v
idealni strukturi projekta (prav tam, 29).
Zunanji strokovnjaki za nadgradnjo SAP verzij prinašajo dobro prakso in zagotavljajo
boljšo kontrolo nad projektom. Zapolnjujejo znanje, ki ga pri takšnih nadgradnjah ostali
ljudje v projektu nimajo.
Vodje skupin po SAP modulih sodelujejo pri planiranju in vodenju projekta z vodjo
projekta. So odgovorni za oblikovanje integracije SAP sistema v vse poslovne procese
podjetja. Svoji skupini morajo biti vzor, saj skrbijo za prenos znanja med člani skupine,
svetovalci in drugimi skupinami. Skrbeti morajo za strategijo in usposabljanje svoje
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skupine na vseh nivojih projektne skupine (prav tam, 29). V našem primeru so bili za to
odgovorni zaposleni vodje po posameznih SAP modulih.
Sistemski administratorji vzdržujejo SAP podatke, strojno opremo in SAP instalacijo (prav
tam 2002, 30). V našem primeru so bili zadolženi za postavitev strojne opreme, izdelavo
migracije baze podatkov ter instalacije nove programske opreme.
Ključni uporabniki so ljudje, ki so tesno povezani s poslovnimi procesi v podjetju. To so
ljudje, ki so na različnih področjih zaposleni kot končni uporabniki SAP aplikacij in s
svojim dodatnim poznavanjem SAP aplikacij pomagajo ostalim končnim uporabnikom.
8.5 Izbor ustrezne SAP zunanje podpore
Kot zunanji izvajalec na projektu uvajanja novega informacijskega sistema je sodelovalo
podjetje, s katerim je Gorenje že vrsto let sodelovalo. Njihovo dosedanje poznavanje SAP
rešitev v Gorenju jim je bilo v veliko pomoč.
Sodelovali so strokovnjaki s področja sistemske podpore in strokovnjaki na področju
programiranja.
8.6 Definiranje ključnih uporabnikov
Ključne uporabnike smo poiskali med končnimi uporabniki SAP aplikacij. Le ti so bili
zadolženi, da skupaj z IT podporo testirajo posamezne procese nove SAP verzije pred
prehodom v živo.
Za testiranje smo določili ključne uporabnike na področju:
• proizvodnje (sodelovali so uporabniki v vseh proizvodnih firmah),
• nabave,
• financ,
• prodaje (izbrali smo uporabnika v matični firmi in uporabnika v poslovni enoti v
tujini),
• logistike in
• kontrolinga.
8.7 Terminski plan prehoda
Terminski plan kaže časovni okvir in medsebojno odvisnost vseh večjih aktivnosti, ki so
potrebne za lansiranje in realizacijo ciljev. Terminski plan je torej bistveni del poslovnega
načrta, saj kaže povezavo med različnimi aktivnostmi v podjetju in časovni vidik njihove
povezanosti (kaže, koliko časa traja posamezna aktivnost in kdaj se lahko začne druga).
Poleg tega je to pripomoček za planiranje, ki prikazuje roke, kritične za uspeh podjetja. Če
je terminski plan dobro pripravljen, je lahko tudi izjemno učinkovito prodajno orodje za
pridobitev denarja s strani potencialnih investitorjev (Spletnik 2009, 1).
V terminski plan je potrebno vključiti vse aktivnosti, ki so kritične za specifično podjetje,
natančne podatke o posameznih aktivnostih, da se lahko prikažejo roki in glavna opravila,
ki so potrebna za izvedbo neke aktivnosti. Najpogostejša napaka, ki jo podjetniki napravijo
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pri izdelovanju terminskega plana, je prevelik optimizem pri napovedovanju časa trajanja
aktivnosti. V nadaljevanju je v terminskem planu potrebno tudi utemeljiti vse dejavnike, ki
vplivajo na navedene roke trajanja aktivnosti. V našem primeru je vplivalo na spremembo
terminskega plana med izvajanjem dobavni rok strojne opreme in nepredvidene težave pri
vključitvi dela strojne opreme v SAP sistem (Spletnik 2009, 1).
Po SAP literaturi je previden čas za nadgradnjo 21 tednov. To prikazuje tudi spodnji
diagram poteka.
SLIKA 30: SAP-ov predviden diagram poteka nadgradnje

VIR: Riedel, 2009, 94
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SLIKA 31: Nadgradnja SAP 6.0

VIR: Riedel, 2009, 92
V našem primeru smo morali časovni okvir nadgradnje zmanjšati na minimum. Tako smo
morali glavne aktivnosti izvesti v 14 tednih, z vmesnim dvotedenskim kolektivnim
dopustom.
Seznam glavnih aktivnosti nadgradnje v Gorenju je prikazano na spodnji sliki.
SLIKA 32: Primer Gorenjskega terminskega plana
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VIR: Interni vir
8.8 Izvedba
POSTOPEK:
1) Ločiti sistema Šoštanj - Velenje
Na lokaciji Šoštanj smo imeli za potrebe vojaškega programa svoj SAP sistem. Te
strojne opreme nismo zamenjali, zato ni bilo možno izvesti nadgradnje SAP
sistema. Sistem je ostal enak, ločen od novega sistema.
2) Na lokaciji Velenja pripraviti novo stojno opremo in prenesti staro verzijo s celotno
bazo podatkov na novo strojno opremo
Nova verzija SAP je zahtevala novejšo in zmogljivejšo strojno opremo. Pri prenosu
podatkov smo imeli kar nekaj težav. V drugem poskusu, ki je bil izveden preko
vikenda, smo uspešno izvedli prenos.
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3) Kopiranje produkcije na vzporedni testni UPG sistem
Da smo lahko najuspešneje testirali procese, smo potrebovali bazo podatkov iz
proizvodnega sistem. Pri tem so se na ta sistem (UPG) prenesle tudi vse nastavitve,
ki so bile trenutno na proizvodnem sistemu.
4) Omejitev razvojnega dela
Zaustavljen je bil razvoj novih aplikacij, ki niso bile direktno vezane na
nadgradnjo. S tem smo se lahko posvetili le napakam, ki so nastale zaradi
nadgradnje. V nasprotnem primeru bi težko ločili vzroke napak. Omogočene so bile
le manjše spremembe (spremembe terminskih koledarjev, dopolnitve raznih
šifrantov, …), ki pa so bile nadzorovane s strani SAP administratorjev.
5) Instalacija nove verzije na testni sistemu (UPG)
Instalacija je potekala brez večjih težav.
6) Testiranje procesov na testnem UPG klientu z novo verzijo, odpravljanje napak in
definiranje novih potrebnih prilagoditev
Nova verzija je prinesla vrsto sprememb. Določene rešitve smo v predhodnih
verzijah že sami sprogramirali. Novejša verzija pa je te rešitve že sistemsko
vsebovala. Da ne bi prihajalo do napak, je bilo potrebno te naše rešitve odstraniti.
Izdelani so bili testni scenariji za posamezne procese, ki smo jih najprej testirali z
IT ekipo, nato pa smo jih predali v testiranje tudi ključnim uporabnikom. Ob
odkrivanju posamezne napake smo s pomočjo naših programerjev le te odstranili.
7) Prenos sprememb izvedenih na UPG sistemu preko razvojnega sistema na drug
testni sistem (R3Q).
Vse spremembe, ki smo jih izvedli, smo po končanem testiranju na UPG sistemu
prenesli tudi na razvojni sistem. Pri tem je prišlo do razlik med nastavitvami SAPa, ki so ostale le na razvojnem sistemu in niso bile prenesene na produkcijo. Tu
smo usklajevali nastavitve in jih prenesli na nov R3Q testni sistem, ki smo ga
predhodno že nadgradili.
8) Končno testiranje procesov na R3Q testnem sistemu
Zaradi dodatno vključenih nastavitev, ki so bile predhodno nastavljene le na
razvojnem in testnem sistemu (R3Q) in ne na produkciji, je bilo potrebno vse
procese ponovno testirati. V tem primeru smo v testiranje vključili maksimalno
veliko število ključnih in končnih uporabnikov. Tu smo izvajali še zadnje teste pred
nadgradnjo produkcijskega sistema.
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9) Nadgraditev produkcijskega sistema
Pri nadgradnji produkcijskega sistema smo morali upoštevati minimalno riziko.
Prvi prehod, ki je bil mišljen v začetku meseca, smo opustili, saj je bil riziko zaradi
morebitne napake na HR modulu (plače) in finančnih zaključkov meseca prevelik.
Za to smo prestavili predviden prehod za teden dni. Prehod je bil izveden preko
vikenda. V nedeljo zvečer smo IT ekipa izvedli testiranje nadgrajene produkcije.
Če bi do 23 ure ugotovili velike napake, bi do jutra, ko se je pričela proizvodnja,
vrnili sistem v predhodne stanje.
Tu smo morali testirati predvsem povezave produkcije s posameznimi
proizvodnimi sistemi (MES). Vodenje proizvodnje je v Gorenju na določenih
mestih precej avtomatizirano. Podatke za vodenje teh procesov pridobivamo iz
SAP-a. Pri napačnih prenosih podatkov bi lahko prišlo do zaustavitve proizvodnje.
Teh procesov na testnem sistemu nismo mogli testirati, saj testni sistem ni povezan
z MES sistemi. Zato smo morali te procese testirati v živo na produkciji pred
pričetkom proizvodnje. Na srečo večjih napak nismo zasledili.
10) Odpravljanje napak, ki prej niso bile odkrite
Na testnih sistemih smo testirali približno 80% vseh procesov. Končni uporabniki
so bili seznanjeni, da SAP deluje na novi verziji, zato so bili zadolženi, da so še
posebej pozorni na delovanje SAP-a. Ob morebitni opaženi napaki, so morali le to
nemudoma sporočiti IT ekipi, ki je napako odpravila. Ob tovrstnem testiranju smo
odkrili le manjše napake (npr. nepopolni izpisi), ki niso bistveno vplivale na
procese.

SLIKA 33: Nepopolni izpisi

VIR: Interni vir
Vse transakcije, ki so bile narejene na osnovi poizvedb (query-ev) je bilo potrebno
na novo reaktivirati.
11) Izobraževanje uporabnikov
V novi verziji so se nekateri programi spremenili. Da ne bi pri prehodu na novo
verzijo pri končnih uporabnikih prihajalo do težav, je bilo potrebno seznaniti
ključne uporabnike o spremembah. Zato smo morali, kot IT podpora, najprej najti
razlike med staro in novo verzijo, poiskati rešitve in le te naprej posredovati
ključnim uporabnikom. Ključni uporabniki pa so bili zadolženi, da to znanje
prenesejo naprej do končnih uporabnikov.
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Precej sprememb je prenesel prehod na Unicode. Pri variantah izgledov smo morali
po novem razlikovati med velikimi in malimi črkami, prevodi posameznih polj v
transakcijah izdelanih v Gorenju so morali biti slovnično pravilni. Posamezne
transakcije so se spremenile na nivoju vnosnih polj in prikaza rezultatov.
Dopolnjene so bile z novimi variantami prikazov.
8.9 Postopki testiranja procesov
Popisali smo procese, ki jih opravljamo preko SAP-a. Zanje smo pripravili popis
transakcij, ki jih moramo izvesti, da lahko izvedemo posamezni proces. Procese smo si
razdelili po posameznih modulih. Izdelali smo testne scenarije, ki smo jih poslali ključnim
uporabnikom. Njihova naloga je bila, da so posamezni proces izvedli po postopkih, ki so
bili zapisani v pripravljenih scenarijih. Pri tem so morali biti pozorni na morebitna
odstopanja od pričakovanih rezultatov. Scenariji so vsebovali transakcije, ki jih ključni in
končni uporabniki vsakodnevno uporabljajo. Testiranje smo izvajali na testnem R3Q
sistemu. Najpomembnejši so bili testi za proizvodnjo in finance.
8.9.1

Testi modula proizvodnje

V modulu proizvodnje je bilo potrebno testirati celotni proces od vnosa plana proizvodnje
do končne realizacije. Pri tem so bili izdelani testni scenariji:
•
Scenarij operativnega planiranja
Pri tem so morali biti pozorni na morebitne napake, ki bi se pokazale pri uporabi
planskih tabel.
•

Scenarij razvoja sestavnic
Potrebno je bilo testirati vse transakcije, ki jih uporabljamo za kreiranje, popravljanje
in prikazovanje sestavnic.

•

Scenarij razvoja tehnologij
Transakcije, ki jih uporabljamo pri zapisih, popravkih in prikazih tehnologij, so
morale delovati brez napak. Posebej so morali biti pozorni, da so transakcije za
prikaze razpoložljivih kapacitet strojev in delavcev prikazovale realno stanje.

•

Scenarij poročanja končnih izdelkov
Pri tem so morali biti posebej pozorni, da so transakcije, ki jih uporabljajo za
poročanje proizvodnje, pravilno izvajale knjiženja. Testirati je bilo potrebno tudi vse
vrste stornacij in prikazov poročanja izdelkov.

•

Scenarij poročanja polizdelkov
Izdelavo polizdelkov izvajamo za razliko od končnih izdelkov, po principu serijske
proizvodnje. Pri tem so transakcije drugačne. Posebej so morali biti pozorni na
transakcije knjiženja tehnološkega škarta in dodatne porabe.

•

Scenarij premikov materialov med posameznimi lokacijami
SAP beleži različne premike materialov (premiki med posameznimi lokacijami,
obrati, kooperanti). Pri izvajanju posameznega procesa je bilo potrebno testirati ali se
je zapis posameznega premika pravilno izvedel.
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•

Scenarij izdelave inventure
Za izvedbo inventure uporabljamo vrsto transakcij, ki bi lahko v novejši verziji
povzročale težave. Zato je bilo potrebno izvesti navidezno inventuro posamezne
skladiščne lokacije in preveriti ustreznost knjiženja.
8.9.2

•

Testi modula financ

Scenarij glavne knjige
V glavni knjigi se knjižijo poslovni dogodki, ki so povezani z nastavitvami nabave in
proizvodnje v MM modulu in prodaje v SD modulu. Pri testu glavne knjige smo
morali testirati temeljnice, vrednotenja v tuje valute, bilance uspeha, obdobja
knjiženja in druge.
Ključna uporabnica iz Velike Britanije je želela dodajati opombe in zaznamke na
knjiženja. Delovanje transakcije FB50 se je spremenilo. Dodajanje teh opomb in
zaznamkov je bilo potrebno izvesti v drugih menijih, kot jih je imela prejšnja verzija.
Ker je bila tudi za nas to sprememba, smo morali dopolniti dosedanja navodila
uporabe te transakcije (Priloga 6). Podobne spremembe so bile tudi na drugih
transakcijah.

•

Scenarij saldakontov kupcev
V scenariju saldakontov kupcev smo testirali ali se v novem sistemu pravilno knjižijo
in prikazujejo kupci, ali se pravilno vnašajo in stornirajo računi ter kako se izvajajo
opomini. Opis uporabljenih transakcij je prikazan v prilogi 2.

•

Scenarij saldakontov dobaviteljev
V scenariju saldakontov dobaviteljev smo testirali ali so se v novem sistemu pravilno
kreirali, prikazali dobavitelji, ali so se pravilno izračunale obresti ter ali so se
pravilno prenesle posamezne postavke dobaviteljev. Opis uporabljenih transakcij je
prikazan v prilogi 3.
Zaradi sprememb v novi verziji je prišlo do masovne spremembe na vseh kupcih in
dobaviteljih iz držav, ki niso članice evropske unije (v novi verziji ni možno
zapolniti polja ID). To napako so odkrili uporabniki iz Srbije. V primerih držav, ki
niso članice EU tega podatka ni bilo potrebno izpolniti.
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SLIKA 34: Kreiranje dobavitelja

VIR: Interni vir
•

Scenarij osnovnih sredstev
V scenariju osnovnih sredstev smo testirali ali se v novem sistemu pravilno kreirajo,
prikazujejo in izračunavajo osnovna sredstva. Preveriti smo morali tudi kako se
izračunava amortizacija ter kakšno stanje osnovnih sredstev po inventarnih številkah
se je preneslo v nov sistem. Opis uporabljenih transakcij je prikazan v prilogi 4.

•

Scenarij DDV
V scenariju DDV smo testirali ali se v novem sistemu pravilno obračunava davek,
kako se knjižijo obveznosti ter kako se izvajajo različna poročila. Opis uporabljenih
transakcij je prikazan v prilogi 5.
Uporabnica, ki je testirala, nam je poslala rezultate testiranja. V transakciji, kjer
izvajajo rekapitulacijsko poročilo je prišlo do zamika stolpcev, v poročilu o dobavah
pa je izpisovalo dodatne nepotrebne znake. Pri odpravi te napake so nam pomagali
svetovalci SAP-a.
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SLIKA 35: Rekapitulacijsko poročilo

VIR: Interni vir
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9 SKLEP

V magistrskem delu smo se lotili preučevanja uvajanj novejših različic SAP rešitev na
primeru modula financ v podjetju Gorenje.
Informacijski sistem je lahko katera koli organizirana kombinacija ljudi, strojne in
programske opreme, komunikacijskih omrežij in podatkovnih virov, ki zbirajo,
transformirajo, urejajo in razširjajo informacije v organizaciji oziroma podjetju (O'Brien
2005, 60).
Da uvedemo novo programsko rešitev, gremo čez tri faze. V prvi fazi podjetje opredeljuje
trenutno stanje in ugotavlja svoje potrebe. V drugi fazi se uvajanje ERP rešitve razdeli na
tehnološki in procesni pristop. Tretja faza pa predstavlja uvedbo rešitve, ki pripelje
podjetje do številnih sprememb na področju novega načina dela, znanj, veščin in
organiziranosti poslovanja.
Podjetja se odločajo za uvedbo novega informacijskega sistema, ko jim uporabljen
informacijski sistem ne zadošča več za pokrivanje želenih procesov. Za nadgradnjo pa se
odločajo zato, ker se povečujejo stroški vzdrževanja starih verzij in ker želijo nadgraditi
uporabljene poslovne procese z novejšo tehnologijo.
Razlike med nadgradnjo in uvedbo IS so naslednje:
• Potrebna finančna sredstva (Za uvedbo novega informacijskega sistema so
potrebna velika finančna sredstva, saj je potrebno v večini primerov kupiti novo
strojno in programsko opremo. Nadgradnja pa se v večini primerov izvaja na že
uporabljeni strojni opremi, strošek nakupa nove programske opreme pa je že
vključen v stroške vzdrževanja),
• Razlika v organizaciji projekta (Pri uvedbi novega informacijskega sistema
moramo dati velik pomen izboru ustreznega informacijskega sistema. Tu mora
sodelovati vodstvo podjetja, saj lahko nov informacijski sistem prenese velike
spremembe v vodenju podjetja. Nadgradnjo informacijskega sistema pa v večini
primerov izvede lastna IT ekipa, s pomočjo manjšega števila zunanjih
uvajalcev),
• Razlike v metodi učenja (Pri uvedbi novega IS je potrebno izobraziti veliko
število ljudi, ki v večini primerov še nimajo ustreznega znanja uporabe
računalnikov. Pridobiti morajo tudi znanja, ki so vezana na uporabo nove
programske opreme. Pri nadgradnji IS imajo uporabniki že predhodna znanja.
Spremembe, ki nastopijo z nadgradnjo, so zaradi predhodnih znanj lažje
osvojene),
• Razlika v potrebi po migraciji podatkov (Migracija podatkov iz enega
informacijskega sistema v drugega lahko pri uvedbi novega IS zahteva precej
človeških resursov. Migracijo je potrebno izvesti tako, da maksimalno
ohranimo stare podatke oziroma jih ustrezno pretvorimo v nove oblike
podatkov. Pri nadgradnji se baza podatkov ohranja oziroma v nekaterih
primerih nadgradnje se lahko zamenja tudi osnovna baza podatkov),
• Razlika v trajanju izvedbe projekta (Čas potreben za uvedbo nove informacijske
podpore je zelo odvisen od velikosti podjetja, števila poslovnih procesov, ki jih
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•

mora pokrivati in podobnosti predhodno uporabljenega IS. Čas potreben za
izobraževanje predstavlja velik delež časovnega poteka projekta. Čas potreben
za nadgradnjo je v večini primerov odvisen od verzije prehoda. Nekateri
prehodi se lahko izvedejo skoraj neopazno, nekateri zahtevajo novo strojno
opremo, pri nekaterih pa se lahko spremeni tudi tehnologija IS),
Razlika v pričakovanih finančnih rezultatih (Nov IS lahko prinese velike
finančne rezultate, predvsem zato, ker postanejo poslovni procesi bolj
obvladljivi in povezani. Nadgradnja IS zmanjša stroške vzdrževanja
programske opreme, saj je v večini primerov uporaba starejših licenc dražja,
zaradi dražje zunanje podpore).

Če želiš ostati konkurenčen, moraš slediti trendom poslovanja. Zato je eden izmed
razlogov za prehod na posodobljeno verzijo SAP-a, ohranitev konkurenčnosti na trgu.
Razlogi za uvedbo novejše različice SAP:
STARA VERZIJA
• problem je predstavljala hitrost izvajanja posameznih transakcij;
• stara verzija ni omogočala nadgradnje vseh jezikov;
• pri stari verziji ni bilo možno izvesti nadgradnje business werehouse modula.
•
•
•
•

NOVA VERZIJA
nova verzija prinaša večja kontrolo nad vnesenimi podatki, kar posledično
pomeni natančnejše izhodne podatke;
omogoča, da preko nastavitev narediti nekaj v manj korakih;
omogoča zmanjšanje obsega papirnatega poslovanja in pospešitev hitrosti
transakcij;
dosežemo boljšo povezljivost posameznih SAP modulov med sabo.

V magistrskem delu smo preverjali tri hipoteze:
• H1 - Pri uvajanju novejših različic Sap-a se uporabljajo novejši metodološki
pristopi in rešitve.
Novejša verzija, ki smo jo uvedli v Gorenju je do uporabnikov prijaznejša. V
standardne transakcije so vključene tudi rešitve, ki omogočajo povezljivost SAP-a z
drugimi novejšimi SAP orodij.
• H2 - Največji problem pri uvajanju novejše različice SAP-a so lastno razviti
programi, ki niso podprti s strani SAP proizvajalca.
Pri nadgradnji SAP-a smo morali posvetiti precej pozornosti programskim
rešitvam, ki jih je Gorenje razvilo samo. Ker so se lahko spremenile razne tabele
baze podatkov, je bilo potrebno ustrezno popraviti tudi v Gorenju razvite programe.
Ker pa je teh programov precej, je bilo potrebno vložiti precej truda v popravljanje
in testiranje.
• H3 - Najbolj pomembna faza pri uvajanju novejše različice SAP-a je faza testiranja
in prilagajanja obstoječih programskih orodij.
Prehod na novejšo verzijo mora biti čim bolj tekoč, brez večjih, stresnih situacij in
napak. Sam prehod se izvede v nekaj urah. Pred prehodom pa je potrebno stestirati
vse procese, programe, da po prehodu ne pride do nezaželenih težav. Povratni
prehod nazaj na nižjo verzijo, lahko pomeni za podjetje katastrofo.
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10 POVZETEK

V magistrski nalogi smo predstavili vpeljavo nadgradnje informacijskega sistema v veliko
slovensko podjetje, kot je Gorenje d.d.. Prikazali smo tudi na kakšen način obvladujejo
podatke na področju financ v finančno – računovodskem modulu v informacijskem
sistemu SAP R/3. Na uspešno delovanje takšnega informacijskega sistema vpliva odlično
poznavanje poslovnih procesov podjetja, dobro poznavanje dela s sistemom ter
pripravljenost na sprejem novosti.
Podjetja se odločajo za uvedbo novega informacijskega sistema, ko jim uporabljen
informacijski sistem ne zadošča več za pokrivanje želenih procesov. Za nadgradnjo pa se
odločajo zato, ker se povečujejo stroški vzdrževanja starih verzij in, ker želijo nadgraditi
uporabljene poslovne procese z novejšo tehnologijo.
Stara verzija, ki je bila integrirana v sistem SAP je predstavljala veliko problemov pri
hitrosti izvajanja posameznih transakcij, ni omogočala nadgradnje vseh jezikov ter ni
dopuščala izvedbo nadgradnje Business Werehouse modula.
Nova verzija pa je prinesla večjo kontrolo nad vnesenimi podatki, kar posledično pomeni
tudi natančnejše izhodne podatke. Omogoča zmanjšanje obsega papirnatega poslovanja in
pospešitev hitrosti transakcij. Prinaša tudi večjo kontrolo nad vnesenimi podatki, kar
posledično pomeni natančnejše izhodne podatke. Z novo verzijo dosežemo tudi boljšo
povezljivost posameznih SAP modulov med sabo.
V Gorenju so se zato leta 2011 odločili nadgraditi sistem SAP z nov,o izboljšano, verzijo
SAP ECC 6.0 EHP 5, ki je vsebinsko in z vidika uporabniškega vmesnika dosti bolj
izpolnjena. Za prehod je bilo potrebno zamenjati strojno opremo, na katero je bila
nameščena nova verzija. Ker pa podjetje zaradi novejše programske opreme ne sme zastati,
je bilo potrebno izdelati scenarije in teste za mehak prehod.
KLJUČNE BESEDE
ERP-rešitev, Celovite informacijske rešitve, IS-informacijski sistem, IT-tim,
informacijska tehnologija, programska oprema, strojna oprema, implementacija,
integracija.
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SUMARY

This master thesis presents the implementation of an information system upgrade in a large
company such as the Slovenian company Gorenje d.d. is. The thesis also shows how the
information management works in the financial accounting module within the information
system SAP R/3. The successful operation of such information system depends on good
understanding of the company's work processes, good command of the system and
willingness to welcome innovations.
Companies decide to implement new information systems when the system in use no
longer supports all the necessary processes. They decide to upgrade the system because the
maintenance cost of older versions rises and because they want to introduce new
technology into the business processes that are already in use.
The old version, integrated into the SAP system, generated many problems related to the
speed of individual transactions, it did not support the upgrade in all languages and it also
did not allow the upgrade of Business Warehouse module.
The new version provides better control of incoming information, which logically results
in more accurate outgoing information. It reduces the paperwork and accelerates the
transactions. What is more, with this new version better communication among individual
SAP modules is achieved.
It was in 2011 that Gorenje d.d. decided to upgrade the SAP system with the new version
of SAP ECC 6.0 EHP 5, which had been improved in many ways, from the program itself
to the user interface operation. To carry out the transition the substitution of hardware was
necessary, and it was replaced by a new one that had the new version of SAP installed.
Since the company could not afford stagnation during the process of changing the
software, plans and tests for a smooth transition were elaborated.
KEY WORDS
ERP-solution, holistic information solutions, IS-information system, IT-team, infomation
technology, software, hardware, implementation, integration.
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12 PRILOGE

Priloga 1: GLAVNA KNJIGA + BLAGAJNA
SCENARIJ:
Poslovni primer:

LASTNIK:
STATUS:

GORENJE ____

Opis:
Pričakovani rezultati:

Št. TESTA:
Datum TESTIRANJA:

PODATKI
Šifra podjetja :
Kontni načrt:
Klient:

STANDARDNE TRANSAKCIJE

Št.

IME

TRANSAKCIJSK
A KODA

1

FI

Posamezna obdelava

2

FI

Knjiženje temeljnice

FS00
FSP0
FB50

3

FI

Splošna knjižba

F-02

REZULTAT

1

TESTIRAL OK /

4

FI

Izravnaj konte glavne
knjige

F-03

5

FI

Vrednotenje v tuji
valuti

F. 05

6

FI

Posamezne postavke
kontov GL

FBL3N

7

FI

Prikaz saldov

FS10N

8

FI

Saldi kontov glavne
knjige

S_ALR_87012277

9

FI

Bilanca/ Izkaz uspeha

S_ALR_870012284

10

FI

Prikaz dokumenta

FB03

11

FI

Sprememba dokumenta

FB02

12

FI

Storno dokumenta

FB08

13

FI

Knjiženje plačila

F-53

14

FI

Obdobje knjiženja

S_ALR_87003642

15

FI

Predhodna prijava
davka na dod. vred.

S_ALR_87012357

2

BLAGAJNA
Št.

IME

TRANSAKCIJSKA
KODA

1

FI

Blagajniška knjiga

FBCJ

2

FI

Blagajniška knjiga

S_ALR_87012309

3

FI

REZULTAT

3

TESTIRAL

OK /

Priloga 2: SALDAKONTI KUPCEV
STANDARDNE TRANSAKCIJE
Št.
IME

TRANSAKCIJSKA
KODA
XD01
FD01

1

FI

Kreiranje kupca

2

FI

Sprememba kupca

XD02
FD02

3

FI

Prikaz kupca

XD03
FD03

4

FI

Vnos računa kupca

FB70

5

FI

Posamezne postavke kupcev

6

FI

Prikaz saldov kupci

7

FI

Knjiženje prejetih plačil

8

FI

Prikaz fakture

F-26
F-28
F-30
VF03

9

FI

Seznam blokiranih faktur

VFX3

10 FI

Izravnava

REZULTAT

FBL5N

FD10NA

F-32

4

TESTIRAL

OK /

11 FI

Storno dokumenta

FB08

12 FI

Razveljavitev izravnave

FBRA

13 FI

Izvajanje opomina

F150

14 FI

Kupci: Obrestovanje zamud

F. 24

15 FI

Potrditev salda kupcev

F. 17

16 FI

Kupci- promet

S_ALR_87012186

17 FI

Ocenitev stranke z OP
razvrščanjem

S_ALR_87012176

18 FI

Saldi kupcev v domači valuti

S_ALR_87012172

5

Priloga 3: SALDAKONTI DOBAVITELJEV
STANDARDNE TRANSAKCIJE
Št.
IME

TRANSAKCIJSKA
KODA

1

FI

Kreiranje dobavitelja

XK01
FK01

2

FI

Sprememba dobavitelja

XK02
FK02

3

FI

Prikaz dobavitelja

XK03
FK03

4

FI

Vnos računa dobavitelja

FB60

5

FI

Posamezne postavke
dobaviteljev

FBL1N

6

FI

Prikaz saldov dobaviteljev

FK10N

7

FI

Avtomatski plačilni promet

F110

8

FI

Knjiženje plačila

F-53

9

FI

Knjiženje avansnega računa

F-51

REZULTAT

6

TESTIRAL

OK /

10 FI

Črpanje avansa

F-54

11 FI

Izravnava dobavitelja

F-44

12 FI

Vnos računa dobavitelja

F-43

13 FI

Dodajanje vhodne fakture

MIRO

14 FI

Pregled računov

MIR6

15 FI

Prikaz predhodno vnešenega
dokumenta

FBV3

16 FI

Izračun prekoračitvenih
obresti

F. 47

17 FI

Seznam posameznih postavk
dobaviteljev

F. 41

18 FI

Potrditev salda dobavitelja

F. 18

19 FI

Izravnava dobavitelja

F-44

20 FI

Odprte postavke- analiza
zapadlosti

S_ALR_87012078

21 FI

Št. transakcije- stanje na
banč. računu

S_ALR_87012079
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22 FI

Zgodovina plačil glede na
dobavitelja

S_ALR_87012085

23 FI

Strnjen dnevnik dokumentov

S_ALR_87012289

24 FI

Stanje kreditorjev v domači
valuti

S_ALR_87012082

25 FI

Seznam odprtih preplačil na
ključni datum- dobavitelji

S_ALR_87012105

26 FI

Promet dobavitelja

S_ALR_87012093

27 FI

Analiza protikonta: Kreditor

Y_R3D_29000003
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Priloga 4: OSNOVNA SREDSTVA
STANDARDNE TRANSAKCIJE
Št.
IME

TRANSAKCIJSKA
KODA

1

FI

Spremeni stare podatke

AS91

2

FI

Spremeni stare podatke

AS92

3

FI

Prikaži stare podatke

AS93

4

FI

Kreiranje knjiženja
prevzema

OASV

5

FI

Kreiranje OS

AS01

6

FI

Kreiranje podštevilke

AS11

7

FI

Sprememba OS

AS02

8

FI

Pregled posameznega OS

AS03

9

FI

Asset Explorer

AW01N

REZULTAT

9

TESTIRAL

OK /

10

Blokada OS

AS05

11

Brisanje zapisa
sredstva/oznake za brisanje

AS06

12

Urejanje dokumenta
sredstva

AB02

13

Prikaz dokumenta sredstva

AB03

14

Storno posameznih postavk
OS

AB08

15 FI

Fakture

F-90

16 FI

Prodaja OS s prihodkomfaktura

F-92

17 FI

Amortizacija

AFAB

18 FI

Uničenje OS

ABAVN

19 FI

Zmanjšanje odpisov

ABZU

20 FI

Prodaja OS brez kupcablagajna

ABAON

21 FI

Kontrola med OS in knjig.
OS

ABST2

10

22 FI

Stanje OS - pregled po inv.št. S_ALR_87011963

23 FI

Stanje OS

S_ALR_87011964

24 FI

Stanje OS tekoče vrednosti
knjiženja

S_ALR_87012035
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Priloga 5: DDV
STANDARDNE TRANSAKCIJE
Št.
IME

1

FI

Predhodna prijava DDV

TRANSAKCIJSKA
KODA
S_ALR_87012357

2

SA38 - ABAP poročanje

/GOR/FI01_FAKTURE
_3_NSN

3

SA38 - ABAP poročanje

/ccee/sifiddv1

4

SA38 - ABAP poročanje

/CCEE/SIFI_RFASLM
00_SI

5

SA38 - ABAP poročanje

RFASLDPC

6

Zgodovina materialnih
dokumentov

/GOR/SIFI_PREGLE
D

7

Obračun davka

/CCEE/SIFI_MIRO

8

Pregled faktur v tristranskih
poslih

/GOR/FI_3RD_FAKT

9

Premik blaga

MIGO

10

Knjiženje davčne obveznosti

FB41

REZULTAT

12

TESTIRAL

OK /

11

/GOR/SD_VATNO

12

Izravnaj konte glavne knjige

F-03

13

Seznam blokiranih faktur

VFX3

14

Prikaz dokumenta
fakturiranja

VF03

15

Prikaz dokumenta

FB03

16

Posamič. postavke konta
glav. knjige

FBL3N

17

Vnos knjiženja kontov GK

F-02

18

Prikaz saldov

FS10N
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Priloga 6: DODAJANJE OPOMB IN ZAZNAMKOV
Long text can be used for activity log.
•

Example 1: Transaction FB50

First enter data, then find Long text icon.

Click on icon and write a note.

Click on the Editor icon to add more notes.

Back with

and confirm

.
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Notes can be seen on the document line items.
FB03- document overview

Click on account 2654000

Click on the long text icon.

Click on Editor icon to see all notes.

15

•

Example 2: Transaction FB60

In transaction FB60 a note on a vendor item can be entered by clicking on the Notes tab.

On the position find long text icon (the same as in transaction FB50)

Further procedure is already written.
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