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PREDGOVOR:

Poslovno poroþanje je eden izmed kljuþnih segmentov uspešnega poslovanja podjetja. Dobra
poslovna poroþila namreþ omogoþajo, da podjetje na podlagi obstojeþih podatkov in na
podlagi predvidevanj sprejme najboljše poslovne odloþitve. Pri tem jim je zagotovo v veliko
pomoþ, þe celovita informacijska rešitev poleg osnovnih pred-generiranih poroþil omogoþa
tudi dodatke, ki dodajo podatkom zbranim v podatkovnih bazah dodatne dimenzije in poglede
na poslovno situacijo v podjetju iz razliþnih zornih kotov in z razliþnimi scenariji. Poleg tega
pa podjetja stremijo tudi k temu, da bodo celovite informacijske rešitve z dodatkom poslovne
inteligence sposobna kar najbolje napovedati poslovne smernice v prihodnosti.
Namen magistrske naloge je zato bil analizirati in primerjati naþine, oblike, strukture,
tehniþne znaþilnosti, posebnosti, funkcionalnost, sporoþilnost, fleksibilnost, kompatibilnost z
razliþnimi orodji itd. poslovnih poroþil in podroþja poslovnega poroþanja na splošno v
celovitih informacijskih rešitvah NAV in SAP kot samostojne rešitve ter z dodatki za
poroþanje s pomoþjo poslovne inteligence. V našem primeru smo analizirali rešitvi za
poslovno inteligenco BI4Dynamics in SAP BO BI.
Podroþje poslovnega poroþanja je v obeh modulih zelo obsežno, zato smo v nalogi želeli kar
najbolje predstaviti osnovne možnosti poslovnega poroþanja, ki jih ponujata obe rešitvi NAV
in SAP ter možnosti, ki jih ponujata rešitvi poslovne inteligence BI4Dynamics in SAP BO BI.
V analizo smo vkljuþili tako vsebinski kot tudi oblikovni vidik poslovnih poroþil. Prav tako
pa smo v primerjalno analizo vkljuþili možnosti izvoza podatkov v dodatna orodja kot npr.
MS Office orodja, tehniþne znaþilnosti obeh rešitev ter ostale funkcionalne možnosti
poslovnega poroþanja v obravnavanih rešitvah.
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1. UVOD

1.1. Opredelitev podroþja in opis problema

V magistrski nalogi bomo predstavili primerjavo med poslovnimi poroþili izdelanimi s
celovitima informacijskima rešitvama MS Dynamics NAV in SAP. Temeljna naloga ERP
rešitev je integracija vseh pomembnih sektorjev v podjetju in hitrejši prenos podatkov med
njimi, kar omogoþa boljše, hitrejše in natanþne odloþitve podjetja. Poslediþno se od celovitih
informacijskih rešitev priþakuje možnost izdelave kakovostnih, natanþnih, razumljivih in za
poslovanje koristnih poslovnih poroþil. Prav poslovna poroþila pomagajo podjetjem pridobiti
podatke o dejavnikih, ki vplivajo na njihovo poslovanje ter tako omogoþajo optimalnejše
poslovne odloþitve.

1.2. Namen, cilji in osnovne trditve

Namen magistrske naloge je analizirati in primerjati poslovno poroþanje kot ga omogoþata
celoviti informacijski rešitvi MS Dynamics NAV in SAP.
Analiza se bo nanašala tako na vsebinski kot tudi oblikovni vidik poslovnih poroþil v
omenjenih celovitih informacijskih rešitvah.
Kakovostna poslovna poroþila so eden izmed kljuþnih dejavnikov uspešnosti podjetij.
Omogoþajo namreþ boljši vpogled v dejavnike, ki vplivajo na poslovanje v sedanjosti na
katerih temelji sprejemanje odloþitev za prihodnje poslovanje. Zato so kvalitetna poslovna
poroþila, kot tudi ERP rešitve, v današnjem þasu nepogrešljiv del poslovanja podjetij.
MS Dynamics NAV je ERP rešitev, ki je namenjena predvsem malim in srednje velikim
podjetjem. MS Dynamics NAV je popolnoma integrirana podatkovna baza podjetja zato
lahko uporabimo en programski paket za celostno poslovanje podjetja. MS Dynamics NAV
vsebuje razliþne module: vodenje financ, prodaja in trženje, proizvodnja, nabava, skladišþe,
itd.
SAP je programska rešitev za integriran poslovno-informacijski sistem z bogato
funkcionalnostjo, ki zagotavlja dobro preglednost nad operacijskimi podatki in informacijami
o poslovanju celotnega podjetja. Zaradi svoje funkcionalnosti in možnosti izbora modulov je
SAP primerna rešitev za velika, srednja in majhna podjetja. Omogoþa obvladovanje vseh
poslovnih procesov tako v podjetju, kakor tudi na podroþju njegovega povezovanja z okoljem.




Cilji magistrske naloge so:
-

opredelitev poslovnega poroþanja na splošno;
opredelitev poslovnega poroþanja v ERP rešitvah;
analiza poslovnih poroþil iz vsebinskega in oblikovnega vidika v celovitih
informacijskih rešitvah MS Dynamics NAV in SAP;
primerjava poslovnih poroþil med celovitima informacijskima rešitvama MS
Dynamics NAV in SAP;
ugotavljanje prednosti in pomanjkljivosti poslovnega poroþanja v obeh
informacijskih rešitvah

1.3. Predpostavke in omejitve raziskave
Celoviti informacijski rešitvi MS Dynamics NAV in SAP sta med najpogosteje
implementiranimi rešitvami v podjetjih.
Glede na pogostost implementacije obravnavanih informacijskih rešitev v podjetja
predpostavljamo, da celoviti informacijski rešitvi ponujata izdelavo kakovostnih, natanþnih,
preglednih in koristnih poslovnih poroþil, ki omogoþajo pravilne poslovne odloþitve in tako
odloþilno prispevajo k dobremu poslovanju podjetja. Podjetja, ki ne razpolagajo s
pravoþasnimi notranjimi ali zunanjimi informacijami, izgubljajo konkurenþno prednost in jim
v daljšem þasovnem obdobju lahko grozi celo propad. Predpostavljamo, da velikih razlik med
poroþili ne bo zaznati; pogostost implementacije teh dveh celovitih informacijskih rešitev v
podjetja namreþ kaže na to, da sta obe rešitvi kakovostni in ponujata izdelavo dovršenih
poslovnih poroþil.

1.3.1. Hipoteze

H1: Domnevamo, da med celovitima informacijskima rešitvama MS Dynamics NAV in SAP,
ko gre za izdelavo, izgled in funkcionalnost poslovnih poroþilih, ne bo bistvenih razlik.
H2: Domnevamo, da so proizvodna in logistiþna poroþila kvalitetnejša v celoviti iformacijski
rešitvi SAP, saj le ta temelji na proizvodnem konceptu.
H3: Domnevamo, da so finanþna poroþila kvalitetnejša v celoviti informacijski rešitvi MS
Dynamics NAV, saj le ta temelji na finanþnem konceptu.
H4: Domnevamo, da poslovna poroþila, izdelana s celovitima poslovnima rešitvama MS
Dynamics NAV in SAP, temeljijo na gradnikih le teh in vsebujejo vse elemente poslovnega
poroþanja.







1.4. Predvidene metode raziskovanja

Raziskava bo deskriptivna in analitiþna saj bo zajemala tako teoretiþno opisovanje poslovnega
poroþanja v celovitih informacijskih rešitvah Navision (Microsoft Dynamics) in SAP kot tudi
ugotovitve pri praktiþni uporabi teh poroþil.

V okviru deskriptivnega pristopa bomo uporabili naslednje metode:
-

metoda deskripcije, s pomoþjo katere bomo opisovali teorijo in pojme ter ugotovljena
dejstva;
metoda klasifikacije, kjer bomo definirali pojme;
metoda kompilacije, kjer bomo s povzemanjem stališþ drugih avtorjev v zvezi z
izbranim raziskovalnim problemom prišli do oblikovanja novih stališþ;
metoda komparacije, kjer bomo primerjali dela razliþnih avtorjev

V okviru analitiþnega pristopa:
-

metoda sinteze (razþlenjevali bomo ugotovitve iz prakse in iz teorije);
metoda analize (povezovali bomo teoretiþne poglede in preverjene izide iz prakse v
celoto)

Podatke bomo zbirali s pomoþjo interneta, knjižnice (uþbeniki, knjige, þlanki, brošure, itd.),
praktiþnega uporabljanja modula Navision in SAP ter s pomoþjo podatkov pridobljenih v
podjetjih.

 


2. POSLOVNO POROýANJE

Poslovno poroþanje lahko opredelimo kot enotno poroþanje na enem mestu za razliþne
poglede organizacije. Poroþanje se tako priþne v organizaciji že na operativni ravni, nadaljuje
z analitiki ter nato nadaljuje prek srednjega managementa do vodstva. Na posameznih ravneh
so zahteve prikaza podatkov razliþne, zato se tudi orodja uporabe po posameznih ravneh
poroþanja spreminjajo. Tako je za nekega operaterja dovolj, da izda vnaprej pripravljena
statistiþna poroþila, ki jih preda analitikom. Analitiki ta poroþila s pomoþjo profesionalnih
analitskih orodij podrobno analizirajo in podatke pripravijo v obliko, ki je primerna za srednji
management. Ti nato s pomoþjo prostega in vodenega usmerjanja pripravijo podatke, ki so
primerni za vodstvo. Ti podatki se nato vodstvu prikažejo v obliki preglednih plošþ,
kazalnikov in kljuþnih performanþnih indikatorjev (Hromec N., 2010).
Poslovno poroþilo mora biti pošten prikaz položaja, poslovanja in razvoja poslovanja
poslovnega sistema. V poslovnem poroþilu se morajo razkriti in predstaviti tisti podatki, ki se
nanašajo na poslovno leto in niso bili razkriti v raþunovodskem poroþilu. Vsebovati mora
zlasti podatke o pomembnih poslovnih dogodkih po koncu poslovnega leta, opredeliti
priþakovani razvoj in dejavnost poslovnega sistema na podroþju raziskav in razvoja ter
dejavnosti podružnic doma in v tujini (Robnik L., 2008).

Opredelitev poslovnih poroþil:
-

-



Poslovno poroþilo pomeni objektivno, smotrno in naþrtovano predstavitev dejstev o
neki poslovni zadevi eni ali veþ osebam. Poslovna zadeva je posebnega pomena in se
nanaša na kompleksnejšo tematiko od tiste, ki jo vsebuje poslovno pismo ali
memorandum.
Poslovno poroþilo je zahtevnejše glede organizacije vsebine (strukture), uporabe
vizualnih pripomoþkov in drugih tehnik za pritegnitev pozornosti. Objektivnost ali
nepristranskost poslovnega poroþila se kaže v toþnih in zanesljivih informacijah brez
emocionalnih pozivov.
Poslovna poroþila so namenjena internemu in eksternemu komuniciranju: nadrejenim,
podrejenim in sodelavcem istega ranga ter delniþarjem, odjemalcem, javnosti in
državnim organom.
Poslovna pisma so pisna in ustna; pomembna so vedno pisna.
Vsebina se nanaša na dogodke, razmere ali pogoje, napredek, rezultate, raziskave ali
interpretacije.





Pomen poslovnih poroþil:
Poslovna poroþila pomagajo prejemnikom:
-

Razumeti pomembno poslovno situacijo,
izvajati operativne ali tehniþne naloge,
naþrtovati postopke,
reševati probleme,
sprejemati odloþitve.

Poslovna poroþila lahko delimo na najmanj šest naþinov in sicer po:
-

izvoru,
funkciji,
predmetu,
pogostosti,
obliki ali formalnosti,
pojavni obliki.

Glede na izvor loþimo:
-

avtorizirana (zahtevana),
samoiniciativna,
privatna,
javna.

Glede na funkcijo loþimo:
-

informativna (navajanje dejstev),
analitiþna (s sklepi in priporoþili).

Glede na predmet loþimo:
-

marketinška,
ekonomsko-propagandna,
raþunovodska,
finanþna,
tehniška,
ostala, ki v prejšnjih kategorijah niso zajeta.

Glede na pogostost loþimo:
-

periodiþna (dnevna, tedenska, meseþna, itd.),
posebna ali specialna (na primer ob ali o neki edinstveni situaciji).

Glede na obliko ali formalnost loþimo:
-

formalna, ki so obiþajno dolga in obravnavajo kompleksne probleme,
neformalna, ki so obiþajno kratka.

Formalna razen jedra vedno vsebujejo tudi uvodni in dopolnilni del, medtem ko neformalna
navadno obsegajo samo jedro-vsebino.




Glede na pojavno obliko loþimo:
-

neformalna, ki so v obliki memoranduma, pisma ali tiskanega poroþila oziroma
obrazca
formalna, ki so daljša in so nevezana ali vezana (Mumel D., 2001)

2.1.Vsebinski vidik poslovnega poroþanja

V poslovnem poroþilu podjetje poroþa o vseh podatkih, ki so pomembni za uporabnike
letnega poroþila ter se nanašajo na poslovanje in delovanje podjetja in niso predstavljeni v
raþunovodskih poroþilih. Zakon o gospodarskih družbah v 66. þlenu doloþa, da mora
poslovno poroþilo vsebovati najmanj pošten prikaz razvoja poslovanja in položaja družbe. V
poslovnem poroþilu morajo biti prikazani:
-

pomembni poslovni dogodki, ki so nastopili po koncu poslovnega leta,
priþakovani razvoj družbe,
aktivnosti družbe na podroþju raziskav in razvoja,
podružnice družbe (Zakon o gospodarskih družbah, 2006)

2.2.Oblikovni vidik poslovnega poroþanja

Oblika poslovnega poroþila ni predpisana, podjetje se samo odloþi, kako ga bo sestavilo.
Poroþilo je nekakšen izkaz uprave, ki z njim predstavi svoje delo, svoje uspehe in neuspehe,
uspešnost poslovanja ter vizijo bodoþnosti. V 66. þlenu ZGD je navedeno, da mora poslovno
poroþilo vsebovati vsaj pošten prikaz razvoja in izidov poslovanja podjetja ter njenega
finanþnega položaja, poleg tega pa tudi opis bistvenih tveganj in negotovosti, ki jim je
podjetje izpostavljeno. Poslovno poroþilo mora dopolnjevati podatke in informacije iz
raþunovodskega poroþila. Podrobnejše poslovno poroþilo obsega tudi razþlenitve odmikov
obraþunskih podatkov od sodil za njihovo presojanje in izraþunavanje kazalnikov (Odar,
2006).







2.3.Vrste poslovnih poroþil

Managerski informacijski sistemi (MIS) so najpogostejša oblika podpornih informacijskih
sistemov, ki uporabnike oskrbujejo s poroþili, ki jim pomagajo pri vsakodnevnih poslovnih
odloþitvah. Managementu je, s pomoþjo managerskih informacijskih sistemov, omogoþeno
veliko število poroþil in predstavitev. Da bi managerji dobili kar potrebujejo, vsebino
informacijskih izdelkov že vnaprej toþno doloþijo. Podatki o notranjem poslovanju so
pridobljeni iz podatkovnih baz, ki jih posodabljajo transakcijsko-procesijski sistemi. Podatki o
poslovnem okolju pa so pridobljeni tudi iz zunanjih virov. (O`Brien. 1998).
Informacijski izdelki za managerje vkljuþujejo razne predstavitve in poroþila, ki so lahko
razvršþena po želji naroþnika, periodiþno po že prej doloþenem naþrtu ali pa ob pojavu
izrednih okolišþin. Managerski informacijski sistemi proizvajajo informacije v štirih vrstah
raþunalniških poroþil (ali predstavitev), ki so þasovna poroþila, poroþila na zahtevo, izredna
poroþila ter napovedovalna poroþila.

2.3.1. ýasovna poroþila

ýasovna poroþila (Scheduled Reports) so ustvarjena po toþno doloþenih þasovnih intervalih
(dnevno, tedensko ali meseþno). ýasovna poroþila so zelo razširjena in veþkrat vsebujejo
veliko informacij, ki se ne uporabljajo pogosto. Priþakovati je, da bodo, zaradi širjenja video
terminalov, þasovna poroþila poþasi izgubila na pomenu. Vodstvu podjetja tako ne bo veþ
potrebno zahtevati informacije po doloþenem urniku, ampak bodo te, po potrebi, dosegljive
preko video terminalov.

2.3.2. Poroþila na zahtevo

Poroþila na zahtevo (angl. Demand Reports) se delajo po potrebi in zapolnijo neredne zahteve
po informacijah. V preteklosti je morala biti vsebina teh poroþil, v izogib zamudam,
predvidena. Za prilagajanje programov, ki so zapolnjevali informacije za zapolnitev
nepriþakovanih lukenj v poroþilih, so pogosto porabili veþ tednov oziroma tudi mesecev.
Danes se, predvsem s pomoþjo poizvedovalnih jezikov, te operacije izvedejo v nekaj minutah.
To je možno, ker lahko uporabniki in management z uporabo poizvedovalnih jezikov izdelajo
poroþila.




 


2.3.3.

Izredna poroþila

Eden od najuþinkovitejših pristopov k managementu je izredni management. Izredni
management se ukvarja z izrednimi primeri ali situacijami, ki so ušle izpod nadzora. Izredna
poroþila (Exception Reports) obvešþajo management o aktivnostih ali sistemih, ki so ušli
izpod kontrole, tako da lahko takoj ukrepajo. Primeri izrednih poroþil so seznami, ki
obvešþajo stranke o zakasnelih saldih in poroþila o napakah. Poroþila o napakah sporoþa
napake, ki so se pojavile pri vnosu doloþenih podatkov.

2.3.4. Napovedovalna poroþila

Napovedovalna poroþila (angl. Predictive Reports) so uporabna pri naþrtovanju odloþitev. Pri
izdelovanju teh poroþil se pogosto uporabljajo statistiþne in oblikovne tehnike, kot so
regresija, analiza þasovnih nizov in simulacija. Vodstvu dajo odgovor na vprašanje »kaj þe?«.
Na primer: Kaj þe se prodaja poveþa za 10 %? Kakšen vpliv bi imela porast prodaje na neto
dobiþek? Pretekli podatki so osnova za izdelavo napovedovalnih poroþil. Oblika le teh mora
biti primerna za uporabo v vzorcih. V nasprotnem primeru ti vzorci managementu niso v
pomoþ. (Hicks J.O., 1996).

2.4. Kritiþni indikatorji poslovnega poroþanja

Obiþajno za sprejemanje odloþitev uporabimo zbirne podatke, med katerimi so
najpomembnejši kljuþni kazalniki, ki so tudi del poslovnega poroþanja.
Priprava za pisanje poroþil je proces naþrtovanja poslovnega poroþila, ki je znatno zahtevnejši
za dolga, formalna poroþila kakor za krajša, neformalna. Ne glede na to moramo pri vsakem
poroþilu upoštevati šest faz naþrtovanja:
-

opredelitev problema in namena,
prouþitev prejemnika (-ov) poroþila,
doloþitev vsebine po delih,
zbiranje podatkov in informacij,
urejanje analiziranje in interpretiranje podatkov,
priprava dokonþnega naþrta (Mumel D., 2001).

 


3. POSLOVNO POROýANJE V ERP SISTEMIH

Informacijski sistem je sistem, v katerem se ustvarjajo, shranjujejo in pretakajo informacije.
Najbolj splošno bi lahko rekli, da informacijski sistemi rešujejo tri vrste problemov:
probleme premostitve þasovne pregrade,
probleme transformacije podatkov,
probleme premostitve prostorske pregrade
(Gradišar M., Resinoviþ G., 2001)
Z razvojem tehnologije se je spreminjala tudi vloga informacijskih sistemov. Nekatera redna
tabelariþna poroþila so se vkljuþila v obstojeþe sisteme in tako se je zaþel razvijati koncept
managerskih informacijskih sistemov. Na ta naþin so bile podprte aktivnosti taktiþnega
managementa (srednjega nivoja managementa). Najveþji poudarek tehnologije aplikacij je bil
na poroþanju in pridobivanju informacij.
Za današnji þas je znaþilno intenzivno vlaganje v informacijsko tehnologijo. Podprte so
aktivnosti strateškega managementa. Za današnje informacijske sisteme je znaþilna podpora
odloþanju in pridobivanju konkurenþne prednosti (Fidler C., Rogerson S., 1996).
Veþina celovitih programskih rešitev uporablja za generiranje poroþil doloþen urejevalnik
teksta. Nekateri programi imajo možnost shranjevanja poroþil v datoteko, kar je zelo koristno
predvsem tam, kjer lahko uporabimo programsko orodje (na primer Microsoft Excel), ki
omogoþa raznovrstno analizo podatkov. Ta možnost zelo poveþa splošno funkcionalnost ERP
rešitev, ker ni potrebno izvajati nikakršne programske modifikacije.
Poleg splošnih poroþil, omogoþajo ustvarjanje doloþenih tipov dokumentov, kot so naroþila
prodaje, nabave, delovni nalogi ipd. Poteki delovnih procesov (ang. Workflow) so poteki
doloþenih funkcionalnih procesov, na primer procesiranje prodajnega naroþila. Praktiþno vsi
uporabljajo poteke delovnih procesov, ki so specifiþni za doloþeno aplikacijo. (Madžarac M.,
2005)
Raþunalniške rešitve na operativni ravni zagotavljajo sprotno procesiranje poslovnih
dogodkov, oznaþujemo jih s kratico OLTP (angl. On Line Transaction Processing).
Obdelavo poslovnega dogodka sestavljajo naslednji koraki:
1. zajem podatkov poslovnega dogodka
2. obdelava podatkov poslovnega dogodka
3. izdelava dokumentov poslovnih dogodkov
4. informiranje o obdelavi poslovnih dogodkov
5. vpogled v podatke poslovnih dogodkov

 


Zajem podatkov poslovnega dogodka lahko poteka kot vnos podatkov preko delovne postaje
ali kot avtomatizirani zajem podatkov, ko podatke zajamemo brez njihovega vnosa preko
delovne postaje:
-

optiþno branje podatkov - tehnologija þrtne kode ali OCR tehnologija
vnašanje podatkov iz magnetnih nosilcev – tehnologije magnetnega traku (npr. na
karticah)
oddaljen zajem preko posebnih naprav – npr. POS terminalov
avtomatiziran zajem podatkov s pomoþjo specializiranih naprav – elektronske
tehtnice, senzorji ipd.
elektronsko izmenjevanje podatkov med podjetji

Obdelava podatkov poslovnega dogodka lahko poteka tako, da je poslovni dogodek:
-

informatiziran (angl. to informate) – poslovni dogodek izvede oseba na delovnem
mestu, ki je pri tem ustrezno raþunalniško podprta
avtomatiziran (angl. to automate) – poslovni dogodek izvede raþunalnik sam, tako da
prisotnost osebe ni potrebna

V nekaterih primerih je obdelava podatkov organizirana tako, da je neobþutljiva (angl. fault
tolerant) na izpade delovanja posameznega raþunalnika.
Raþunalniške rešitve na operativni ravni omogoþajo tudi izdelavo seznamov obdelanih
poslovnih dogodkov:
-

kontrolni seznami – vsebujejo podatke o vseh poslovnih dogodkih v doloþenem
obdobju; danes so to posebne datoteke (angl. log file)
seznami napak – vsebujejo le podatke o poslovnih dogodkih, pri katerih je prišlo da
kakšne napake

Vpogled v podatke poslovnih dogodkov zagotavljajo:


vnaprej pripravljeni raþunalniški programi, za prikaz podatkov poslovnih dogodkov, ki
jih zaposleni aktivirajo na svojih delovnih postajah
pripomoþki za brskanje po podatkovni bazi s katerimi zaposleni sami brskajo po
podatkih poslovnih dogodkov (Bobek S.).





3.1. Vsebinski vidik poslovnega poroþanja v ERP sistemih (podatkovna skladišþa)

Raþunalniške rešitve na operativni ravni omogoþajo izdelavo dokumentov poslovnih
dogodkov:
-

akcijski dokumenti – namenjeni so za sprožitev doloþene akcije pri njihovem
prejemniku
informacijski dokumenti – namenjeni so obvešþanju o izvedbi poslovnega dogodka;
lahko tudi potrdijo poslovni dogodek
povratni dokumenti, ki jih bo prejemnik poslal nazaj, po tem ko bo izvršil svoj del
obveze; pripravljeni so lahko za nadaljnjo raþunalniško obdelavo – optiþno þitanje ipd.
(Bobek S.)

Ena izmed najpomembnejših sestavin katerekoli organizacije so njene informacije. Te so
obiþajno shranjene v dveh oblikah in sicer kot: operativni sistem in podatkovno skladišþe.
Grobo reþeno lahko poenostavimo, da se v operativne sisteme vnašajo podatki. Iz
podatkovnih skladišþ pa podatke pridobivamo.
Uporabniki operativnih sistemov se tako pogosto sreþujejo z enim zapisom naenkrat. Svoje
operacijske naloge vedno ponavljajo. Primeri teh so: prevzemi naroþil, popis novih kupcev
ipd. Z razliko od njih, si morajo uporabniki podatkovnega skladišþa zastavljati razliþna
vprašanja, ki zajemajo mnogo zapisov. Cilje podatkovnega skladišþa se lahko razvije s
seznanjanjem s podjetjem in zaposlenimi, še posebej njegovim vodstvom.
Skrbi oziroma morebitne težave, ki jih pri omenijo, so obiþajno temelj zahtev podatkovnega
skladišþa. Tako je potrebno njihove skrbi kot so: »V podjetju imamo ogromne koliþine
podatkov, a ne moremo dostopati do njih«, »Zagotoviti nam morate, da bomo dobili podatke
enostavno in neposredno« pretvoriti v zahteve. Spodaj so zapisani cilji podatkovnih skladišþ.
Važno je, da je vsebina podatkovnega skladišþa razumljiva tako za poslovnega uporabnika kot
razvijalca. Prav tako je kljuþno, da so orodja za dostop do podatkovnega skladišþa enostavna
za uporabo. S podatkovnim skladišþem morajo uporabniki imeti enostaven dostop do
informacij.
Dalje, pomembno je, da podatkovno skladišþe dosledno predstavlja informacije podjetja. Tu
gre za pomembnost njegove verodostojnosti. Podatke se skrbno sestavi iz razliþnih virov
podjetja, se jih oþisti in se jih izda le, ko so popolnoma pripravljeni za konþnega uporabnika.
Dosledne informacije so tudi visoko kakovostne in k temu stremimo. Spremembam so s
þasom podvrženi tehnologija, podatki, pogoji poslovanja in potrebe. Zato je potrebno, da je
podatkovno skladišþe zasnovano tako, da je zmožno ravnati z neizogibnimi spremembami.
Takšne spremembe ne smejo povzroþiti neusklajenosti med obstojeþim podatki ali
aplikacijami. Torej govorimo o prilagodljivosti in odpornosti podatkovnega skladišþa na
spremembe. Dejstvo je, da so najvažnejše informacije podjetja shranjene v podatkovnem
skladišþu. Pri tem vsebuje tudi podatke o prodaji in cenah, kateri lahko pomenijo potencialno
nevarnost, þe se znajdejo v napaþnih rokah. Tudi zaradi tega je izredno pomemben uþinkovit
nadzor nad dostopom do zaupnih podatkov.
Osnovna zahteva je, da podatkovno skladišþe vsebuje ustrezne podatke, ki nudijo podporo pri
odloþanju. Posledica uporabe skladišþa podatkov so odloþitve, ki so bile sprejete na podlagi
dokazov iz takšnega skladišþa. S tem je zagotovljen eden od temeljev za izboljšano odloþanje.
Podatkovno skladišþe je dobro dokumentiran prostor – baza podatkov, kjer so podatki
vsebinsko dimenzijsko urejeni na naþin enostavnega in hitrega dostopa z možnostjo vpogleda
v pretekla obdobja (Kimball, Ross, 2002).




3.2.Tehnologija za sprotno analitiþno obdelavo podatkov

Sistemi za sprotno obdelavo transakcij ali OLTP (angl. On-Line Transaction Procesing
systems) so programska oprema, ki je za namen poslovanja zgrajena na vrhu obsežnih
sistemov podatkovnih baz. Zanje je znaþilna raþunalniška obdelava, pri kateri se transakcije
takoj zapišejo v podatkovno bazo in so vidne vsem uporabnikom. Obiþajno predstavljajo
podatkovni vir iz katerega izhaja podatkovno skladišþe in dalje OLAP aplikacije.
Cilj OLTP je razviti sisteme, ki bodo zmožni uporabljanja z velikim obsegom podatkov,
obdelave veliko transakcij na þasovno enoto in podpore mnogim uporabnikov. Za lažjo
predstavo, povejmo da so obsežni sistemi zmožni obdelave nad 1000 transakcij na sekundo.
Dodatno OLTP model doloþenega poslovnega podroþja predstavlja vsebinsko osnovo OLAP
modela.
Sprotna analitiþna obdelava ali OLAP (On-Line Analytical Processing) pa je tehnologija, ki
omogoþa analitikom in managerjem hiter ter zanesljiv vpogled v podatke, gledano iz razliþnih
vidikov. Omogoþa tudi obdelavo velike koliþine podatkov in v vsakem trenutku uporabnikom
pripravi analize poslovnih procesov, ki so kljuþni vir strateških informacij pri procesu
odloþanja. Zmogljivo OLAP orodje nam omogoþa predstaviti podatke na jasen in pregleden
naþin. Z ureditvijo podatkov pridemo lahko do koristnih informacij, ki so odliþna podlaga za
odloþanje v podjetjih. Sistemi, ki temeljijo na tehnologiji OLAP, tako omogoþajo podporo
odloþanju. Vendar to ne pomeni, da so uporabniki OLAP sistema le analitiki v podjetju,
ampak je krog uporabnikov lahko precej širši. Uporabljajo ga skoraj vsi, ki pri svojem delu
potrebujejo hiter dostop do kakovostnih podatkov, ki jim omogoþajo pravilno
odloþanje in ukrepanje. Omogoþanje inovativnih naþinov za analiziranje podatkov in veþja
samozadostnost poslovnega analitika sta glavna razloga za popularnost OLAP orodij. Seveda
je potrebno omeniti glavne znaþilnosti OLAP orodij:
- Predstavljajo veþdimenzionalen pogled (po izdelku, regiji, kupcu, þasovno) na
podatke, ki je intuitivne narave in poznan poslovnim uporabnikom.
- Omogoþajo združevanje in seštevanje vsot podatkov na vsakem dimenzijskem
preseþišþu. Seštevanje vsot pomeni navpiþno seštevanje vrednosti. Primer: s
seštevanjem letnih plaþ zaposlenih dobimo znesek letnih plaþ. Združevanje se nanaša
na dodajanje elementarnih vrednosti vodoravno.
- Poslovnim analitikom nudijo podporo za oblikovanje lastnih analitiþnih poizvedb,
ustvarjanje þlanov znotraj dimenzij in meril po meri.
- Podpirajo tudi veþ-dimenzijske analize.
- Omogoþajo tudi interaktivne poizvedbe in analize.
- Nudijo podporo modelom za analizo trendov in napovedovanja.
- Prikažejo podatke v obliki preglednic in grafikonov za hiter in enostaven grafiþen
prikaz (Moss L., Atre S., 2003).




Tabela 1: Primerjava glavnih znaþilnosti sistemov OLAP in OLTP

Lastnost

OLAP

Usmerjenost analize, pridobivanje informacij
Uporabniki
Uporaba
Podatki
Dostop do
podatkov

managerji, analitiki
podpora odloþanja; manj
pogosta
zgodovinski, agregirani, tekoþi
in projekcije v prihodnosti

v glavnem le branje
samostojnost in fleksibilnost
uporabnikov
Poudarek
kompleksne; velik obseg
pretežno agregiranih podatkov
Poizvedbe
(Thomsen E., 2002)

OLTP
vnos podatkov, transakcije
raþunovodje, uradniki, prodajalci
dnevne operacije, pogosta
tekoþi, podrobni
branje in pisanje
zmogljivost in zanesljivost
enostavne: dostop majhnih koliþin
podatkov potrebnih za poizvedbo

 


4. POSLOVNA INTELIGENCA

Poslovna inteligenca je orodje za podporo odloþanju za zajem, poroþanje in analizo
podmnožice organizacijskih podatkov, ne da bi vplivalo na operacijske sisteme. Z uporabo
podatkovnega skladišþa, se podatki shranjujejo in uporabljajo za razvoj dimenzij na podatkih,
ki so uporabljeni za analizo in poroþanje, tako da ni potrebno fiziþno vkljuþevati celotne
organizacije za odloþanje. Z drugimi besedami to pomeni, da orodja poslovne inteligence
omogoþa integracijo podatkov iz celotnega podjetja in hitro pretvorbo teh podatkov v
dragocene informacije za doseganje produktivnih odloþitev. To je v sedanjem þasu kljuþno za
podjetje, saj s tem procesi postanejo bolj optimizirani, zmanjšajo se stroški, poveþa pa se
dodana vrednost. Za orodja poslovne inteligence lahko reþemo, da združuje ljudi, procese in
informacije, s þimer se poveþa produktivnost in uþinkovitost. Produktivnost in uþinkovitost pa
v današnjem þasu veljata na trgu dela za zelo pomembni oceni uspešnosti celotnega podjetja
(Bohanec M., 2006).
Poslovna inteligenca je dejansko poslovno okolje, v katerem uporabniki dobijo podatke, ki so
zanesljivi, usklajeni, razumljivi, lahko manipulirajoþi in pravoþasni. S temi podatki poslovni
uporabniki lahko izvajajo analize, ki dajejo dodano vrednost o splošnem razumevanju. Tako
jim povejo kje je bilo poslovanje, kje je sedaj in kje bo v bližnji prihodnosti (Markintell,
2011).

4.1.Nadzorne plošþe v poslovni inteligenci (Dashboard)
Nadzorne plošþe, ki na enem ekranu združujejo informacije, potrebne za nadzor poslovanja,
so pomemben dodatek orodjem za poslovno inteligenco (BI). Informacijska nadzorna plošþa
(dashboard) je uporabniški vmesnik, ki nekoliko spominja na nadzorno plošþo v avtomobilu.
Organizira in prikazuje informacije v obliki, primerni za pregledovanje. Organizaciji
omogoþa hiter in ažuren vpogled v poslovanje, pomaga poiskati anomalije, ki bi lahko
povzroþile resne poslovne težave, in ponuja skupno vstopno toþko za preiskovanje
(rudarjenje) vzrokov. S pomoþjo nadzorne plošþe lahko dobimo uþinkovito sliko o dogajanju
v podjetju, kakršne s tradicionalnimi poroþili ne moremo prikazati. Glavni namen nadzorne
plošþe je omogoþiti uporabnikom, da hitro in rutinirano pregledajo poslovanje podjetja glede
na vnaprej postavljene kazalce.
Orodja BI uporabljajo predvsem strokovni uporabniki – analitiki in podobni specialisti. S
pomoþjo nadzornih plošþ pa lahko orodja BI približamo tudi vodilnim delavcem in jih
vkljuþimo v njihov vsakdanji delovni proces.
Nadzorna plošþa mora biti zato enostavna za upravljanje. Naloga oddelka IT v podjetju je, da
vzpostavi okolje, v katerem se vzdržujejo poslovni podatki, uskladi tehnološko podlago s
poslovno strategijo in zagotovi ustrezno raven vzdrževanja infrastrukture. IT sodeluje pri
zaþetni vzpostavitvi nadzorne plošþe ter pri zagotavljanju ažurnosti in dostopnosti podatkov.
Nadzorna plošþa mora uporabnikom postreþi z informacijami, s pomoþjo katerih lahko hitro
preidejo od vpogleda k akciji. Vsakemu uporabniku nadzorna plošþa pomeni nekaj drugega,
zato mora biti enostavno prilagodljiva in od uporabnikov ne sme zahtevati poglobljenih
raþunalniških znanj. Prilagoditev uporabnikovega pogleda njegovi poslovni funkciji prinaša
veþjo produktivnost, hkrati pa uporabniki orodje bolje sprejmejo. Odveþ je poudarjati, da
morajo biti informacije, ki jih orodje ponuja uporabnikom, pravilne in verodostojne, sicer




orodja ne bodo uporabljali. Glavna težava pri pretvorbi podatkov v uporabno informacijo ni
tehniþne narave. Predstavitev informacije v obliki, ki jo uporabnik hitro pregleda in se nanjo
uþinkovito odzove, ni enostavna, saj se od nadzorne plošþe zahteva, da predstavi obiþajno
precej razliþne vrste informacij na omejenem prostoru enega ekrana. (Biview, 2011)




5. POSLOVNA POROýILA V MS DYNAMICS NAVISION

Slika 1: osnovni pogled MS Dynamics NAV z vsemi pripadajoþimi moduli

Poroþilo je vozilo za organiziranje, obdelavo in prikazovanje podatkov v obliki, ki so primerni
za prikazovanje. V preteklosti so bila poroþila predvsem v obliki tiskanih dokumentov.
Tehnologija poroþanja je danes bolj splošna in prilagodljiva. Poroþila so lahko prikazana na
razliþne naþine (na ekranu, PDF datoteke, itd.) vendar v isti obliki, kot bi bili natisnjeni.
Podatki v ustvarjenem poroþilu so statiþni. Del nove fleksibilnosti MS Dynamics NAV 2009
je sposobnost za izvoz interaktivnih sporoþil. Vendar te zmogljivosti vplivajo le na
predstavljene podatke in ne na podatke vkljuþene v nabor podatkov. Poroþila vkljuþujejo
dinamiþno sortiranje in prikaz ali skrivanje podatkov (razširjenih ali strnjenih). Kljub temu
morajo biti kriteriji izbiranja podatkov za poroþila doloþena na zaþetku, predno je poroþilo
izdelano.
NAV 2009 omogoþa tudi dinamiþno funkcionalnost v obliki funkcije »drill down« znotraj
osnovnih podatkov, funkcije »drill through« v stran in tudi funkcije »drill through« v
notranjosti drugih poroþil. Poroþila v NAV so lahko razvršþena tudi kot »predelava« oziroma
»ProcessingOnly« le z nastavitvijo pravilnih lastnosti poroþila (to je z nastavitvijo lastnosti
»ProcessingOnly« v DA). Poroþilo »ProcessingOnly« ne bo prikazalo podatkov na obiþajen
naþin ampak bo enostavno predelalo in nadgradilo podatke v tabelah. V poroþilo lahko
dodajamo, brišemo ali spreminjamo podatke v tabelah ne glede ali je poroþilo v obliki
»ProcessingOnly« ali v obliki navadnega poroþila.
Na splošno so poroþila povezana z eno ali veþ tabelami. Poroþilo lahko izdelamo tudi brez
zunanje povezanosti z drugimi raþunalniki vendar je to prej izjema kot pravilo. ýe je poroþilo
povezano tudi z drugimi raþunalniki lahko enostavno pristopamo in prikazujemo podatke
zunaj povezanih naprav (Studebaker D., 2009).







5.1.Vsebinski vidik poslovnega poroþanja v NAV

Celovita informacijska rešitev MS Dynamics NAV ima že v standardni verziji možnost
razliþnih pregledov in analitiþnih kazalnikov za potrebe odloþanja.
Funkcionalnost poroþanja je opredeljena s:
-

Standardnimi poroþili
Kontnimi preglednicami, ki omogoþajo kreiranje in izpis pregledov ter primerjave s
plani
Analize po dimenzijah, ki jih kreira sam uporabnik in omogoþa pregledovanje po štirih
dimenzijah hkrati.
Izvozi podatkov v predpisani obliki za potrebe obstojeþih programov za poroþanje.

Za razliko od poroþil in izvozov podatkov, ki v primeru zahteve po spremembi vsebine ali
naþina prikaza podatkov zahtevajo programiranje, kontne preglednice in analize po
dimenzijah omogoþajo uporabniku, da sam spreminja obliko in vsebino oz. si sam enostavno
prilagajo oz. ustvarja nova poroþila, þe to želi. Poleg navedenih orodij za poroþanje, zaradi
svoje integriranosti program ponuja tudi vrsto drugih orodij in funkcionalnosti za pridobivanje
informacij, tako raþunovodskih, kot drugih. Tako lahko npr. iz kartic kupcev ali artiklov
pridobivamo osnovne statistike in podatke, ne da bi zato morali uporabljati sisteme poroþanja.
Z nekaj ukazi, se lahko uporabnik prebije iz katerekoli transakcije na povsem drugo podroþje,
npr. iz glavne knjige na kartico kupca ali posamezno listino. V ta namen program omogoþa
neskonþno vrtanje po podatkih v globino (,,drill-down'') oz. zbiranje vseh vknjižb nastalih ob
posameznem poslovnem dogodku (funkcija Navigate). Ena od velikih prednosti Microsoft
Dynamics NAV je v samodejnem posodabljanju informacij takoj po knjiženju poslovnega
dogodka, tako da so podatki vedno ažurni.
Glede na Microsoft tehnologijo, se lahko vsi podatki kadarkoli prenesejo v MS Excel, kjer se
podatki obdelujejo po željah uporabnika. Po potrebi se lahko že pripravijo tudi avtomatski
prenos v preglednice (Results, 2011).




 


5.1.1. Pregled sestavnih delov poroþil

Kar se splošno nanaša na poroþilo ali predmet poroþila, natanþneje imenujemo opis poroþila
(Report Description). Opis poroþila so informacije, ki opisujejo ureditev naþrtovanega
dokumenta (poroþila) in procesa logiþnih zaporedij, ki so potrebna za obdelavo podatkov.
Opisi poroþil so shranjeni v podatkovnih bazah na enak naþin, kot ostali opisi tabel in
obrazcev.
Poroþila imajo nekatere skupne znaþilnosti, kot so npr. vidik oblikovalca, znaþilnosti razliþnih
regulatorjev, nekaterih sprožilcev in celo nekatere karakteristike. Kjer te povezave obstajajo
moramo biti na njih pozorni. Doslednost pri vseh orodij, vkljuþno z MS Dynamics NAV,
olajša uþenje in uporabo tako razvijalcem kot uporabnikom.
Doloþeno poroþilo lahko uporabi le majhno število možnih elementov, vendar so izvedljive in
logiþne mnoge razliþne kombinacije. Elementi poroþila so:
-

-

Lastnosti poroþila
Sprožilci poroþila
Podatki:
• Lastnosti podatkov
• Sprožilci podatkov
• Oddelki podatkov
o Sprožilci oddelkov
o Podatkovni kontrolniki
Urejanje z Visual studio
• Kontrolniki VS
o Lastnosti kontrolnikov VS
Zahteve za strani poroþil
• Zahtevane lastnosti strani
• Zahtevani sprožilci strani
• Zahtevani kontrolniki strani
o Zahtevane lastnosti kontrolnikov strani
o Zahtevani sprožilci kontrolnikov strani

(Studebaker D., 2009)




 


5.2. Tehniþni vidik modulov v NAV
Upravljanje financ

•

Možnost doloþitve poljubnega kontnega plana s poljubnim številþenjem kontov
Samodejno in sprotno posodabljanje podatkov na osnovi poslovnih dogodkov
vnesenih na mestu nastanka dogodkov
Sprotni prikaz sintetiþnih prometnih podatkov po kontih
Rudarjenje po podatkih v globino (drill-down) od sintetiþnega proti analitiþnim z
možnostjo uporabe funkcije Navigiraj za enostavno raziskovanje povezanih
vknjižb in z možnostjo zasledovanja podatkov.
Vrsta orodij za avtomatizacijo periodiþnih opravil (konsolidacija, poslovanje med
povezanimi podjetji, analize, delitev stroškov.
Možnost uporabe poljubne števila dimenzij (stroškovna mesta, stroškovni nosilci,
poljubne druge dimenzije) za analize in drastiþno redukcijo števila analitiþnih
kontov v primerjavi z drugimi informacijskimi sistemi.
Možnost izdelave poljubnih preglednih na osnovi podatkov iz glavne knjige brez
potrebe po programiranju za hitre analize in izpise standardiziranih izkazov, bilanc
in poroþil.
Celovito upravljanje z denarnim sredstvi oziroma banþnimi raþuni.
Celovita podpora finanþnim planom za poljubno organizacijsko enoto in poljubno
þasovno obdobje.
Podpora profitnim centrom.
Podpora slovenski davþni zakonodaji, vkljuþno s samodejnim oblikovanjem vseh
potrebnih evidenc za poroþanje in obraþun davþni upravi.
Možnost izvajanja celovitih in kompleksnih OLAP analiz po dimenzijah.
Celovita evidenca vseh osnovnih sredstev.
Možnost evidentiranja planiranih osnovnih sredstev.
Poljubno število knjig amortizacije za razliþne prejemnike poroþil (npr. ena za
davþne potrebe, druga za lastnika itd.). Ena od knjig amortizacije je lahko
povezana z glavno knjigo za samodejno knjiženje podatkov.
Veþ vrst naþina amortizacije vkljuþno z linearnim naþinom ob upoštevanju
predvidenih odpisnih vrednosti, razliþnih od 0.
Integracija z moduloma nabave in prodaje.
Možnost planiranja vzdrževanja osnovnih sredstev.
Možnost evidence zavarovanja osnovnih sredstev.
Možnost razbijanja osnovnih sredstev na veþ osnovnih sredstev.

•

Možnost alokacije amortizacije osnovnih sredstev na veþ stroškovnih mest.

•
•

Možnost evidentiranja prevrednotenja in dograditev osnovnih sredstev.
Poroþila in analize.

•
•
•
•

•
•

•

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

 


Prodaja in trženje
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Upravljanje s kupci, potencialnimi kupci in drugimi poslovnimi stiki.
Sproten pregled nad odprtimi, zapadlimi, zaprtimi in spornimi terjatvami.
Podpora elektronskemu poslovanju v povezavi z banþno aplikacijo.
Podpora prodajnemu postopku z možnostjo izdajanja veþ vrst prodajnih listin
Ponudba, Potrditev naroþila, Okvirno naroþilo, Raþun, Dobropis, Vraþilo, Avansni
raþun, Storno avansnega raþuna. Vsi izpisi so veþjeziþni in se lahko prilagodijo
celostni grafiþni podobi podjetja.
Celovito upravljanje s prodajnimi dokumenti in prodajnimi postopki z enkratnim
vnosom podatkov.
Možnost arhiviranja razliþic ponudb.
Delne dobave.
Fakturiranje in delno fakturiranje na osnovi posameznih naroþil kupcev, veþ
naroþil kupcev, ene ali veþ dobavnic, projektov ali servisnih delovnih nalogov.
Povezava prodaje z ostalimi moduli (finance, nabava, proizvodnja, resursi, servis,
projekti itd.)
Izraþun najzgodnejših dobavnih rokov.
Podpora poljubnemu številu cenikov in veþ vrstam popustov (koliþinski, akcijski,
popust na znesek raþuna, rabatna matrika glede na posameznega kupca ali skupino
kupcev ter glede na posamezen artikel, skupino artiklov ali vse artikla)
Obvladovanje reklamacij in vrnjenih artiklov.
Podpora koliþinskemu in vrednostnemu planiranju po dimenzijah.
Vrsta poroþil in analiz po razliþnih kriterijih.
Oblikovanje standardnih prodajnih postopkov.
Dodeljevanje zadolžitev prodajnikom in prodajnim timov ter pregled nad
zadolžitvami.
Beleženje in vodenje prodajnih priložnosti.
Oblikovanje poljubnih naborov poslovnih partnerjev, vodenje kampanj in
analiziranje odzivnosti na kampanje.
Vodenje interakcij s poslovnimi partnerji.
Integracijo z MS Outlookom ali - z ustreznimi dodatki - z Lotus Notes sporoþilnim
sistemom.
Zbiranje poljubnih informacij o poslovnih partnerjih, njihovem osebju in
samodejno razvršþanje poslovnih partnerjev po razliþnih kriterijih na osnovi
zbranih odgovorov na vprašalnike ali podatkov iz preteklega poslovanja.




Nabava
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Upravljanje z dobavitelji in njihova povezava s poslovnimi stiki.
Sproten pregled nad odprtimi, zapadlimi in zaprtimi in obveznostmi.
Celovita podpora naroþanju in spremljanju naroþil.
Samodejno oblikovanje temeljnice nakazil glede na zapadlost obveznosti.
Podpora elektronskemu plaþilnemu prometu v povezavi z banþno aplikacijo.
Podporo direktni dobavi stranki v tripartitnih poslih.
Podpora nabavnemu postopku z možnostjo izdajanja veþ vrst nabavnih listin
Povpraševanje, Naroþilnica, Potrditev naroþila, Okvirno naroþilo, Raþun,
Dobropis, Vraþilo, Avansni raþun, Storno avansnega raþuna. Vsi izpisi so
veþjeziþni in se lahko prilagodijo celostni grafiþni podobi podjetja.
Celovito upravljanje z nabavnimi dokumenti in postopki z enkratnim vnosom
podatkov.
Delni prevzemi.
Fakturiranje in delno fakturiranje na osnovi posameznih naroþil, veþ naroþil, ene
ali veþ prevzemnic in naroþanje ter prevzem direktno na projekt.
Povezava nabave z ostalimi moduli (finance, nabava, proizvodnja, resursi, projekti
itd.)
Podpora poljubnemu številu cenikov in veþ vrstam popustov.
Naknadno knjiženje odvisnih stroškov na prevzete artikle.
Vrsta poroþil in analiz po razliþnih kriterijih.

Skladišþa in materialni tokovi
Celovita podpora upravljanju z artikli.
Uporaba poljubnega števila alternativnih merskih enot, nadomestnih artiklov in
razliþic.
• Možnost oblikovanja sestavljenih artiklov (kosovnic).
• Možnost razliþnih naþinov vrednotenja zalog (FIFO, LIFO, Stalna metoda,
Povpreþna nabavna vrednost).
• Možnost poljubnega naþina sledenja artiklov (šarže, serijske številke, rok trajanja)
z možnostjo nastavljanja sledenja na vhodu in izhodu.
• Podpora medskladišþnim prenosom.
V povezavi z modulom za vodenje skladišþnega poslovanja celovito obvladovanje
zalog v kompleksnih skladišþih z mikro lokacijami ter skladišþnimi postopki.
Vrsta poroþil in analiz po razliþnih kriterijih.
•
•

•
•




Upravljanje proizvodnje
Rešitev za obvladovanje proizvodnih procesov je v celoti integrirana v rešitev . Rešitev je
primerna za srednje velika podjetja, ki so se sposobna hitro odzvati na zahteve kupca.
Povezava z ostalimi poslovnimi procesi je zagotovljena, kar zagotavlja enovitost baze in
ažurne informacije za potrebe odloþanja.
Proizvodni procesi se lahko razlikujejo, zahteve po uþinkoviti proizvodnji so enake; ažurne
informacije, zagotavljanje sledljivosti, proizvodni plani ter razporejanje. Navision
Manufacturing ima vgrajene sodobne strategije kot MRPII, Kanban in JIT, integracija
zagotavlja, da so podatki iz prodaje, zalog, proizvodnje takoj dostopni.
Nekaj poudarkov:
•
•
•
•

Osnove proizvodnje (proizvodne kosovnice, delovni nalogi, temeljnice porabe
materiala, izhodne temeljnice, nastavitve, obdelave, poroþila,..)
Planiranje kapacitet (proizvodne kapacitete, omejeno obremenjevanje, proizvodni
postopki, temeljnice kapacitet, nastavitve, obdelave, poroþila,..)
Planiranje proizvodnih virov (MRP - planiranje proizvodnje, netto materialnih
potreb in potrebnih kapacitet z omejitvijo, napoved zahtev)
Resursi (resursi, skupine resursov, temeljnice resursov, nastavitve, obdelave,
poroþila,..) z uporabo MRP postopka :
• priprava + razpis DN z rezervacijami materialov + kapacitet
• spremljanje izvedbe DN (dejanska poraba materiala + kapacitet)
• predraþuni in obraþuni DN
• sledljivost materialnega + delovnega toka skladno z zahtevami ISO 9000
• zajem podatkov o materialih (uporaba prodajnih katalogov na razliþnih
raþ. medijih, raþ. izmenjava podatkov z dobavitelji, razliþni dobavitelji za
istovrstna dela + materiale,..)
• osnovni gradniki kalkulacij (kartica kalkulacije, popisi del + materiala,
skupine popisov del + materiala, pozicije in podpozicije popisov del +
materiala)
• uporaba obstojeþih popisov v novih popisih del
• izdelava ponudb (kalkulacija vrednosti ponudbe, dodatki, pavšali,..)
• obraþuni del (akontacije, delni, situacijski, konþni)

Upravljanje s projekti in viri
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Celovita podpora upravljanju z resursi, t.j. delavci, stroji ali normiranimi
storitvami
Upravljanje s kapacitetami resursov.
Doloþanje prodajnih cenikov in stroškov resursa glede na vrsto dela.
Integracija z ostalimi moduli (prodaja, projekti, glavna knjiga, servis).
Vodenje projektov.
Naþrtovanje aktivnosti in porabe materiala na projektih.
Evidentiranje porabe virov in materiala na projektih.
Obraþun projektov.
Nabava in prodaja na projektih.



•
•
•
•
•

Analize in poroþila.
Podpora zahtevani usposobljenosti serviserjev in podpora regijske odgovornosti
posameznega serviserja.
Samodejno 3-nivojsko obvešþanje o bližajoþem se roku popravila.
Integracija z ostalimi moduli (glavna knjiga, prodaja, resursi)
Poroþila in analize.

Upravljanje servisa
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Roþno ustvarjanje servisnih artiklov ali samodejno ustvarjanje servisnih artiklov
na osnovi prodanih artiklov
Spremljanje vseh aktivnosti in dogodkov vezanih na servisni artikel vkljuþno s
podatki prevzetimi od dobavitelja in proizvajalca, podatki vezanimi na proces
prodaje.
Ohranjanje popolne zgodovine servisnega artikla.
Podpora servisu sestavljenih artiklov z znanimi komponentami.
Upravljanje in planiranje servisnih aktivnosti.
Odpiranje servisnega naloga in beleženje vseh aktivnosti in porabe materiala na
delovnem nalogu.
Beleženje vzrokov in naþinov odprave napak ter izvajanje analiz.
Vodenje servisnih pogodb.
Spremljanje garancijskih in negarancijskih popravil.
Upravljanje z nadomestnimi artikli.
Podpora zahtevani usposobljenosti serviserjev in podpora regijske odgovornosti
posameznega serviserja.
Samodejno 3-nivojsko obvešþanje o bližajoþem se roku popravila.
Integracija z ostalimi moduli (glavna knjiga, prodaja, resursi)
Poroþila in analize.

Kadrovska evidenca
•

•

•
•

Celovita evidenca podatkov o delavcih (osebni podatki, dokumenti (pogodbe,
listine, izpis obrazcev), hierarhiþen pogled na organizacijsko strukturo, zgodovina
zaposlitve z delovnimi dobami, zgodovina razporeditev po delovnih mestih,
vodenje odsotnosti in izraþun dopustov, spremljanje dodatnih informacij
(usposobljenost, izkušnje, þlanstva, nezgode itd.
Celovita evidenca prosilcev, prijav na nateþaje, samodejna selekcija in
razporeditev prosilcev na delovna mesta, za katere je prosilec najbolj usposobljen,
kreiranje delavca iz izbranega prosilca.
Možnost dodajanja novih atributov oz. podatkov brez dodatnega programiranja in
možnost izvajanja analiz po teh podatkih.
Upravljanje z razporeditvami, ki zajema doloþitev specifiþnih informacij vezanih
na delovno mesto, doloþitev potrebnih izkušenj in usposobljenosti za posamezno
delovno mesto, samodejno ocenjevanje primernosti prosilcev glede na zahtevane
pogoje za razpisano delovno mesto, možnost doloþitev veþ sistematizacij vnaprej

 


•
•
•
•
•

in prerazporeditev delavcev iz ene v drugo sistematizacijo ob reorganizaciji
podjetja.
Generator poroþil.
Upravljanje z nateþaji za nove delavce.
Vodenje izobraževanja, registracija dogodkov, obvešþanje po elektronski pošti o
potrditvah, zavrnitvah in preklicih, izraþun ocene usposobljenosti.
Vodenje odsotnosti s pregledi po vrstah in obdobjih.
Integracija z modulom za obraþun plaþ z možnostjo þasovnega zamika.

Izraþun plaþ
•

•
•
•

•

•
•
•
•
•
•
•



Splošni podatki, ki so organizirani preko katalogov Upravnih enot, Obþin, Davþnih
uradov in izpostav, Obmoþnih enot ZPIZ in ZZZS ter njihovih izpostav, Pošt.
Splošni
prednastavljeni
podatki
vsebujejo
katalog
prispevkov,
davkov, parametrske lestvice za obraþun dohodnine, davka na izplaþane plaþe in
olajšav.
Parametriþno podprta veljavna zakonodaja obraþuna plaþ ter ostalih dohodkov
fiziþnih oseb
Zakonsko definirani podatki, pravila in obrazci za potrebe spremljanja in
poroþanja o obraþunih, dohodkih, prejemkih, kadrih…
Sklop katalogov in podatkov, ki so lastni posamezni pravni osebi, vkljuþuje
organizacijske strukture interne narave ter njihovo povezovanje na splošne
upravne podatke, sistemiziranje in evidenco partnerjev, ki nastopajo v
aplikativnem podroþju obraþuna dohodkov, odhodkov in izplaþil uporabnika.
Podatki o delavcih zajemajo osnovne podatke vsakega delavca, med njimi
potrebne podatke oz. šifre ki predstavljajo povezave in so potrebni za
obraþunavanje dohodkov in izdelavo poroþil. Organizirani so v smiselne sklope
(osnovni, osebni, organizacijski, obraþunski, zaposlitveni). Nadalje kadrovski
podatki zajemajo naþine, vrste in usmeritve izplaþil, odbitkov, dodatkov, evidenco
družinskih þlanov, registracije, evidenco socialnih – bolniških - invalidskih
statusov, evidenco osebnih dokumentov…
Vodenje kreditov.
Evidenca dela in preraþun za posamezne delavca, skupino delavcev ali vse delavce
Izpis potrebnih poroþil, zakonskih izpisov in obrazcev (DURS, AJPES, ZPIZ)
Priprava plaþilnih nalogov v TKDIS formatu za elektronsko posredovanje bankam
Simulacijski in testni obraþuni.
Obraþun dodatnega prostovoljnega in obveznega pokojninskega zavarovanja.
Arhiv obraþunov z vsemi potrebnimi podatki, ki so veljali na dan obraþuna.
(Result, 2010)





5.2.1. Modul Vodenje financ v NAV

Podroþja, ki jih zajema modul Vodenje financ so: Glavna knjiga, Upravljanje bank,
Upravljanje denarnih sredstev, Terjatve, Obveznosti, Osnovna sredstva in Zaloga. Vsako
izmed naštetih podroþij, razen Upravljanje denarnih sredstev, vsebuje tudi podroþje Poroþila.

5.2.2. Vsebovana poroþila po podroþjih v modulu Vodenje financ

Poroþila ki jih omogoþajo posamezna podroþja vsebovana v modulu Vodenje financ so:
Podroþje Poroþila v Glavni knjigi vsebuje podroþja Postavke, Finanþni izkaz, Knjiženja
znotraj podjetja, Poroþanje DDV, Konsolidacija in Drugo, ki omogoþajo naslednje vrste
poroþil:
Postavke: Dnevnik GK, Usklajevanje DDV in GK, Konto kartica GK, Splošna
temeljnica-preizkus, Dimenzije-podrobnosti, Dimenzije-skupaj, Preveri knjiženje vrednosti,
Izvozi GK in davþnih evidenc.
Finanþni izkaz: Kontna preglednica, Predraþun, Bruto bilanca, Bruto
bilanca/predraþun, Bilanca/predhodno leto, Bruto bilanca po obdobjih, Saldo poslovnega leta,
Primerjava salda-prejšnje leto, Zakljuþna bruto bilanca, Konsolidirana bruto bilanca.
-

Knjiženje znotraj podjetja: Transakcije

Poroþanje DDV: Izjeme DDV, Rekapitulacijsko poroþilo o DDV-ju, Dnevnik DDV,
Preveri identifikacijsko številko za DDV, Izpis DDV-ja, Knjiga prejetih raþunov za EU,
Knjiga izdanih raþunov za EU, Knjiga E-uvoza, Naknadni obraþun DDV, Knjiga izdanih
raþunov, Knjiga izdanih raþunov za EU, Usklajevanje DDV in GK
Konsolidacija: Konsolidacija-preizkus
datoteke, GK-izloþanje konsolidacije

zbirke podatkov,

Konsolidacija-preizkus

Drugo: Kontrolni seznam za Intrastat, Intrastat-obrazec, Pregled stanja tujih valut,
Preslikavanje kontov GK XBRL, Uskladitev kontov kupcev in dobaviteljev
Podroþje Poroþila v Upravljanju bank vsebuje možnosti poroþanja, kot so: Dnevnik,
Podrobnosti þekov, Nalepke, Seznam, Konto kartica GK, Terjatve-obveznosti
Podroþje Banþno poroþanje v Upravljanju bank pa vsebuje možnosti poroþanja, kot so:
Institucionalni sektorji, Finanþni inštrumenti, Šifre registra, ID št. za DDV partnerjev,
Institucionalni sektorji partnerja, Fin.inštr.konta GK, Dopolnitev podatkov IS partnerjev,
Dopolnitev podatkov postavk GK, Poroþanje SKV.
Poroþila, ki jih omogoþa podroþje Upravljanje denarnih sredstev so: Blagajna, Blagajniški
prejemki, Blagajniški izdatki, Blagajniški dnevniki.
Podroþje Poroþila v Terjatvah vsebujejo naslednje vrste poroþil: Kupec-povzetek zapadlosti,
Kupec-zapadlost 30, 60, 90 dni, Kupec-zapadle postavke, Pregled terjatev, KupecUsklajevanje salda, Kupec-saldo na dan, Povzetek konto kartice kupca, Konto kartica kupca,




Seznam kupcev, Dnevnik prodaje, Kupec-povzetek nalogov, Kupec-pregled nalogov, Kupec10 najveþjih, Kupec-seznam prodaje, Kupec-nalepke, Statistika prodaje, Prodaja kupec/artikli,
Statistika prodajalcev, Provizija prodajalcev, Štev.serija kupþevih dokumentov, Štev.serija
izdanega raþuna, Štev.serija izdanega dobropisa, Štev.serija opomina, Štev.serija bremepisa,
Kupec-IOP.
Podroþje Poroþila v Obveznostih vsebujejo naslednje vrste poroþil: Dobavitelj-zapadlost,
Pregled obveznosti, Dobavitelj-Usklajevanje salda, Dobavitelj-saldo na dan, Povzetek konto
kartice dobavitelja, Konto kartica dobavitelja, Seznam dobaviteljev, Dnevnik nabave,
Dobavitelj-povzetek nalogov, Dobavitelj-pregled nalogov, Dobavitelj-10 najveþjih,
Dobavitelj-seznam nabav, Dobavitelj-nalepke, Seznam zadržanih plaþil, Statistika nabave,
Nabava dobavitelji/artikli, Katalog artiklov dobavitelja, Štev.serija dokumentov dobavitelja,
Štev.serija prejetih raþunov, Štev.serija prejetih dobropisov, Dobavitelj-IOP.
Podroþje Poroþila v Osnovnih sredstvih vsebuje podroþja Osnovna sredstva, Zavarovanje in
Vzdrževanje, ki omogoþajo naslednje vrste poroþil:
Osnovna sredstva: Knjižna skupina-promet, Štev.serija dokumentov, Preizkus
temeljnice, Dnevnik, Seznam nabav, Analiza, Vrednost knjige 01, Vrednost knjige 02,
Podrobnosti, Analiza GK, Seznam, Priþakovana vrednost, Kartica OS, Prevzemnica OS,
Izloþanje OS, Popis OS, Zgodovina OS, Dodelitev/razrešitev OS, Odloženi davki
Zavarovanje: Nezavarovanje OS, Preizkus temeljnice, Dnevnik, Analiza, Podrobnosti
kritja, Seznam, Skupaj zavarovana vrednost
-

Vzdrževanje: Dnevnik, Analiza, Podrobnosti, Naslednji servis

Podroþje Poroþila v Zalogah vsebujejo naslednje vrste poroþil: Vrednotenje zaloge,
Vrednotenje zloge-PVT, Seznam artiklov, Vrednotenje zalog-specifikacija stroška,
Razþlenitev stroškov, Starost artikla-vrednost, Dnevnik artiklov-vrednost, Inventurni seznam,
Stanje, Dokument za zmanjšanje vrednosti, Dokument popisa zaloge, Izraþun okoljske dajatve
za odpadno embalažo.

5.2.3. Modul Proizvodnja v NAV

Podroþja, ki jih zajema modul Proizvodnja so: Oblikovanje izdelka, Kapacitete, Naþrtovanje,
Izvajanje, Vrednotenje uþinkov in Zgodovina. Vsako izmed naštetih podroþij, razen
Zgodovina, vsebuje tudi podroþje Poroþila.

5.2.4. Vsebovana poroþila po podroþjih v modulu Proizvodnja

Poroþila ki jih omogoþajo posamezna podroþja vsebovana v modulu Vodenje financ so:
Podroþje Poroþila v Oblikovanje izdelka vsebuje naslednje vrste poroþil: Koliþinska
eksplozija kosovnice, Pripadnica (najvišji nivo), Delovni list postopka, Primerjalni seznam.




Podroþje Poroþila v Kapacitete vsebuje naslednje vrste poroþil: Seznam osnovnih kapacitet,
Seznam proizvodnih celic, Seznam opravil za kapacitete, Ganttov diagram kapacitet.
Podroþje Poroþila v Naþrtovanje vsebuje naslednje vrste poroþil: Naþrtovanje razpoložljivosti,
Napoved proizvodnje, Nadomešþanje artikla.
Podroþje Poroþila v Izvajanje vsebuje naslednje vrste poroþil: Delovni nalog-kartica projekta,
Delovni nalog-seznam za komisioniranje, Delovni nalog-seznam manjkajoþih delov, Delovni
nalog-zahteva po materialu, Delovni nalog-seznam, Delovni nalog-seznam proizvodnih
postopkov, Komponente in postopek delovnega naloga, Delovni nalog-þas predizraþuna,
Ganttov diagram delovnih nalogov, Seznam opravil za kapacitete, Ganttov diagram kapacitet,
Obremenitev osnovne kapacitete, Obremenitev osnovne kapacitete-diagram, Kooperantseznam dobav.
Podroþje Poroþila v Vrednotenju uþinkov vsebujejo naslednje vrste poroþil: Statistika
delovnih nalogov, Podrobni izraþun, Delovni nalog-izraþun, Delovni nalog-podrobni izraþun,
Delovni nalog-þas predizraþuna, Stanje, Primerjalni seznam, Zbrani deleži stroškov, Deleži
stroška enega nivoja, Dnevnik artikla-koliþina, Dnevnik kosovnic, Konto kartica artikla,
Vrednotenje zaloge PVT. (študijska razliþica programa NAV)

5.3. Oblikovni vidik poslovnega poroþanja v NAV

Oblike obrazcev za vnašanje podatkov v MS Dynamics NAV so si med seboj dokaj podobna
vendar vsak služi drugaþnemu namenu. Kot reþeno obrazci služijo predvsem vnašanju
podatkov, medtem ko poroþila nudijo višjo raven pogleda na dogajanje v bazah podatkov.
Poroþila so lahko dokumenti za stranke kot so potrditve naroþil in raþuni ali služijo kot interni
dokumenti, ki jih podjetje uporablja za analize poslovanja. Prav tako se uporabljajo za
obdelavo velike koliþine podatkov.
Oblikovati je potrebno postavitev in poslovno logiko poroþil. Razvoj poroþil temelji na enakih
naþelik kot razvoj drugih vrst predmetov. Doloþimo lahko spremenljivke, funkcije in
dodajamo kode na sprožilce. Oblikovanje postavitve je enako oblikovanju obrazca.
Uporabljamo orodja za dodajanje teksta, oznak in ostalih kontrolnih podatkov (Traxinger M.,
2010).
Spreminjanje oblike poroþil v MS Dynamics NAV je predvsem domena raþunalniških
programerjev. Iz uporabniškega vidika je oblikovanje poroþil v MS Dynamics NAV precej
omejeno saj program vsebuje že dokonþno oblikovana poroþila.

5.4. Izgled poroþil v MS Dynamics NAV

V nadaljevanju bomo predstavili izgled nekaterih poroþil v MS Dynamics NAV. Predvsem se
bomo osredotoþili na poroþila v modulih finance in proizvodnja katera bodo kasneje glavna
predmeta primerjalne analize s poroþili SAP-a.

 


Vsa poroþila v osnovni razliþici MS Dynamics NAV so si med seboj podobna. Poroþila so
enostavnega izgleda z vsebujoþimi podatki, ki jih doloþeno poroþilo vsebuje. Analiza
osnovnih MS Dynamics NAV poroþil je mogoþa, poleg uporabe dodatnih rešitev BI, z
uporabo možnosti, ki jo omogoþa NAV, izvoz poroþil v orodja MS Office, kjer lahko s
pomoþjo možnosti, ki jih omogoþata Excel in Word oblikujemo grafikone, dodatne
preglednice, primerjave, itd. Vendar je to v primerjavi z uporabo poslovne inteligence (BI)
bolj zamudno delo. V nadaljevanju predstavljamo izgled nekaterih poroþil v modulih Vodenje
financ in Proizvodnja:

Slika 2: Poroþilo Dnevnik GK izdelano v modulu Vodenje financ

 


Slika 3: Poroþilo Delovni list postopka izdelano v modulu Proizvodnja

(Vir: Razliþica SI Dynamics NAV 6.0 R2)

Zgornji sliki prikazujeta dve vrsti poroþil izdelani v razliþnih modulih. Vidimo lahko, da so
poroþila oblikovana na podoben naþin, kot tudi vsa ostala poroþila katera nekaj primerov bo
predstavljeno še v nadaljevanju. Pred generirana poroþila izdelana z rešitvijo MS Dynamics
NAV vsebujejo le zahtevane podatke, ki jih vnesemo v okna pred oblikovanjem poroþila in so
primerna za hitre preglede doloþenih postopkov in podroþij podjetja. Izgled je enostaven in
pregleden ter ne vsebuje nobenih opozorilnih indikatorjev, kot so na primer rdeþe obarvanih
polj negativnih stanj oziroma druge indikatorje.
MS Dynamics NAV omogoþa kreiranje veliko razliþnih vrst poroþil z razliþnimi lastnostmi,
kar omogoþa uporabniški vmesnik »look and feel«. Usklajenost poroþila »look and feel« nima
enako stopnjo oblikovne pomembnosti kot jo ima usklajenost za »look and feel« strani.
Standardna razliþica MS Dynamics NAV uporablja le nekaj razliþnih stilov poroþil, ki so
preprostega videza in brez posebnosti.

 


Medtem ko praksa dobrega oblikovanja narekuje, da se izboljšave morajo vkljuþevati
neopazno razen þe za spremembe obstajajo tehtni in utemeljeni razlogi oziroma obstaja veliko
priložnosti za zagotavljanje nadomestnih ali drugaþnih možnosti poroþanja. Orodja za
dostopanje in upravljanje tekstovnih podatkov, dosegljiva v MS Dynamics NAV, so izjemno
dobra. Za razliko od prejšnjih razliþic MS Dynamics NAV, novejša razliþica vkljuþuje
primeren nabor grafiþnih zmogljivosti za poroþanje. Seveda pa omogoþa tudi izvoz v druga
orodja kot na primer Excel. (Studebaker D., 2009)

5.5. Vrste poroþil v MS Dynamics NAV

-



Seznam: To je oblikovan seznam podatkov. Eden izmed primerov takšnega poroþila v
standardni razliþici je Kupec-pregled nalogov, ki je prikazan v sliki spodaj:






-

Dokument: Oblikovan je po vzoru pred-natisnjenega obrazca, kjer stran (ali veþ strani)
predstavlja popolno, samostojno poroþilo. Primeri le tega so: Prodaja-dobavnica,
Kupec-dobavnica, Seznam vsebine (kljub temu, da se imenuje seznam je to
dokumentno poroþilo), Nabava-naroþilo in Obveznosti do dobaviteljev. Slika
prikazuje primer dokumentnega poroþila Prodaja-dobavnica.




Poroþila tipa seznam in dokument temeljijo na postavitvi. Naslednje vrste poroþil pa temeljijo
bolj na njihovi uporabi.
-

Transakcijska poroþila: Ta poroþila dovajajo seznam vnosov v poslovno knjigo za
toþno doloþeno glavno tabelo. Na primer: seznam transakcij vnosov poslovne knjige
za vse predmete, ki izpolnjujejo doloþene pogoje ali seznam glavnih vnosov v
poslovno knjigo za nekatere doloþene raþune, kot je prikazano na spodnji sliki.




-

Testno poroþilo: je poroþilo, ki je tiskano iz temeljnic pred objavo transakcije.
Uporabljajo se za preverjanje podatkov pred objavo. Naslednja slika prikazuje
preizkusno poroþilo Splošne temeljnice:

-

Splošna temeljnica, ki vsebuje transakcije z napakami nam program le te prikaže z
opozorilom in obrazložitvijo, kot prikazuje slika spodaj:




-

Objavljanje: Poroþila za objavljanje so tiskana kot revizija in so del »objavi in natisni«
procesa. O tiskanju teh poroþil odloþajo porabniki z odloþitvijo za opcijo »samo
objavi« ali opcijo »objavi in natisni«. Objava obeh možnosti deluje zelo podobno.
Objavi in natisni možnost zažene poroþilo, ki ga je doloþil uporabnik in je podobno
poroþilu, ki bi ga uporabili za transakcijsko poroþilo. Tako revizijsko poroþilo,
pogosto uporabljeno v raþunovodstvu, je lahko narejeno kadarkoli. Naslednja slika
prikazuje primer Dnevnik GK.




6. POSLOVNA INTELIGENCA V NAV

NAV je sposoben omogoþati smiselni vpogled v celotno podjetje s svojo poslovno
inteligence (BI). Z dostopom do podatkov v realnem þasu in široko paleto orodij za
analiziranje in poroþanje, vkljuþno z grafiþnimi prikazi, OLAP kockami in spletnimi
dobavnimi možnostmi.
Omogoþa:
-

Poslovno analitiko
Prilagodljive preglede informacij
Kompatibilnost z MS Office orodji (Excel, Word, Outlook)
Portal: zaposleni
Poroþanje po meri
Lastnosti dimenzij
OLAP kocke
Shranjevanje povezav
ODBC (odprto podatkovno bazo)
IDE (integrirano razvojno okolje)

6.1. Orodja za poslovno poroþanje v MS Dynamics NAV

Microsoft Dynamics NAV je t.i. »transakcijski sistem«, katerega glavni namen je hiter vnos
in obdelava podatkov. Temu je prilagojena njegova zasnova, ki predstavlja najveþjo oviro za
poslovne analitike, ki bi si želeli analitiþni sistem, ki bi jim omogoþal, da bi sami kreirali
analize, dodajali grafiþne elemente ter informacije pridobivali v aktualnem þasu. Takšni
analitiþni sistemi namreþ zahtevajo za uþinkovito delovanje povsem drugaþno arhitekturo
rešitve.
Zaradi tega velikokrat podatki, ki so potrebni za pripravo analiz, niso uporabni, kljub temu da
so shranjeni v NAV-u. Želene informacije niso lahko dostopne, jih ni mogoþe predstaviti v
želenem formatu (npr. grafiþni obliki) ali pa jih ni mogoþe medsebojno povezati.
Transakcijski sistem in sodoben analitiþni sistem sta torej dve povsem razliþni kategoriji zato
en sam sistem ne more biti zasnovan tako, da bi zadostil vsem potrebam, tj. omogoþil hiter
vnos in procesiranje podatkov ter hkrati zagotavljal hitre in dinamiþne analize. Rešitve
poslovne inteligence zapolnjujejo to vrzel. (NPS (1), 2011)




6.1.1. BI4Dynamics

Rešitev BI4Dynamics zapolnjuje vrzel med transakcijskimi in analitiþnimi sistemi s hitrim,
celovitim in stroškovno uþinkovitim pristopom, ki prinaša poslovnim uporabnikom enovite,
hitre in razumljive informacije v njihovi želeni obliki.
BI4Dynamics izpolnjuje najvišje Microsoftove standarde in je certificirana za Microsoft
Dynamics NAV. Rešitev je zgrajena na MS SQL platformi in vsebuje vse komponente rešitve
poslovne inteligence:
-

loþeno podatkovno skladišþe,
OLAP kocke oz. aplikacijska podroþja,
dnevno osveževanje podatkov,
pred definirana poroþila v MS Excelu. (NPS (2), 2011)

Standardni paket BI4Dynamics zajema naslednje module:
-

prodaja
nabava
skladišþe
terjatve
obveznosti do dobaviteljev
glavna knjiga

Dodatni moduli, ki jih ponuja BI4Dynamics so:
-

prodajna naroþila
nabavna naroþila
raþunovodske tabele
þloveški viri (kadrovska služba)
proizvodnja (BI4DYNAMICS (1), 2011)




6.1.2. Analitiþna podroþja rešitve BI4Dynamics

Analitiþno podroþje sestavlja veþ analitiþnih struktur – OLAP kock, ki predstavljajo
agregirane poslovne informacije. Na ta naþin zbrane informacije omogoþajo hitro pridobitev
preglednih, uþinkovitih in lahko dostopnih poroþil v tabelarni ter grafiþni obliki.

Z analizo prodaje, nabave in zalog uporabnik lahko:

najde kljuþne kupce in najbolj donosne izdelke ali skupine izdelkov,
pregleduje prodajne trende po obdobjih in s tem ugotavlja potencialno vrednost
klientov,
doloþi povpreþne nabavne cene za posamezne izdelke v doloþenih obdobjih,
izsledi posredne stroške in njihov delež glede na osnovno nabavno vrednost artikla,
analizira strukturo stroškov artiklov glede na nabavo, transport, carino , ipd.
poišþe kateri izdelki stalno ostajajo na zalogi,
ugotovi, kdaj je potrebno naroþiti veþje pošiljke kot odgovor na poveþano
povpraševanje,
analizira konsolidirane podatke preko razliþnih podjetij in z uporabo veþih valut.

Analiza partnerjev je osredotoþena na finanþne podatke, ki so vezani na kupce in
dobavitelje in omogoþa:

-

preprosto analiziranje terjatev in obveznosti za vsakega kupca/dobavitelja posebej ali
grupirano po kupcih/dobaviteljih,
povpreþni saldo ter razliþne koliþnike obraþanja z veþdimenzionalnimi atributi,
finanþni pregled celotne prodaje po kupcih in spremljanje celotnega prometa,
pregled do najnižjega nivoja posameznega vnosa postavke v dokumentu.

Analiza glavne knjige
Finanþna poroþila so narejena iz finanþnih poroþil v Microsoft Dynamics NAV in se
osvežujejo vsak dan, v primeru da so bili dodani novi konti. Rešitev zagotavlja poslovnim
uporabnikom napredne analitiþne možnosti za spremljanje in nadzorovanje vseh finanþnih
pogledov poslovanja njihovega podjetja, po preprostem principu »drag & drop« (povleci &
spusti ) želene dimenzije (datum knjiženja, podjetje, globalne dimenzije, konti GK) s
križanjem z izbranimi meritvami (v dobro, v breme, saldo, planiran znesek). Z dvema
dodatnima valutama in šestimi globalnimi dimenzijami je rešitev zelo prilagodljiva za vse
vrste industrije. (NPS (3), 2011)




6.1.3. Primeri in možnosti poroþil BI4Dynamics po razliþnih modulih
BI4Dynamics nudi bogate možnosti poslovne inteligence za vse vrste podjetij. Poslovni
podatki iz MS Dynamics NAV se predelajo v podatkovnih skladišþih BI4Dynamics in
zagotavljajo nova spoznanja o poslovanju ter poveþajo uþinkovitost. OLAP kocke in Excel
poroþila zajemajo podatke iz vseh modulov v MS Dynamics NAV. Podroþja poroþanja v
BI4Dynamics so: Prodaja, Terjatve, Inventar, Glavna knjiga, Nabava, Obveznosti do
dobaviteljev, Knjigovodski naþrt, Prodajna naroþila, Nabavna naroþila, Proizvodnja ter
Delovna mesta in viri. (BI4Dynamics (1), 2012)
V nadaljevanju bomo prikazali le nekaj primerov poroþil, ki nam bodo prikazala nekaj
pomembnih lastnosti ter obliko poroþil izdelanih v BI4Dynamics:
Slika 4: Glavna knjiga, kontni naþrt (BI4Dynamics)

ýe je kontni naþrt v osnovi MS Dynamics NAV dobro sestavljen potem lahko s pomoþjo
BI4Dynamics poroþil analiziramo vse konte, skupine in podskupine.




Slika 5: Poroþilo Izkaz poslovnega izida (BI4Dynamics)

Izkaz poslovnega izida lahko opravimo v veþ dimenzijah. Primer zgoraj prikazuje poroþilo v
treh razliþnih dimenzijah.
Slika 6: Poroþilo Primerjava proraþunov (BI4Dynamics)

(BI4Dynamics (2), 2012)




Slika 7: Poroþilo Pregled terjatev za tekoþe leto (BI4Dynamics)

Prikazana nadzorna plošþa (Dashboard) prikazuje rast terjatev v primerjavi s prodajo.
(BI4Dynamics (3), 2012)




Slika 8: Prodaja (BI4Dynamics)

BI4Dynamics med drugim opozarja tudi na napake. Poroþilo prikazuje, þe pozabimo
fakturirati nekaj odpremljenih izdelkov na program v trenutku prikaže napake (razliko) in
pomaga odpraviti napake. (BI4Dynamics (4), 2012)




Slika 9: Proizvodnja (BI4Dynamics)

Poroþilo pregleda celotne proizvodnje nam omogoþa analizo vseh procesov, ki se nanašajo na
proizvodne procese v podjetju. (BI4Dynamics (5), 2012)




7. POSLOVNO POROýANJE V SAP

Slika 10: Osnovni pogled SAP

SAP uþinkovito upravlja vse podatke vašega podjetja. ýetudi so ti podatki shranjeni v SAP
zaslonih pa morda kljub temu podjetja želijo izpise v obliki SAP poroþil. Poroþila se lahko
uporabijo za pridobivanje in obdelavo podatkov iz SAP podatkovnih baz kot so podatkovna
baza CRM in podatkovna baza ERP SAP.

(SAP (1), 2011)







7.1. Orodja za izdelavo poslovnih poroþil v SAP

V SAP sistemu je mogoþe poroþila generirati na naslednje naþine:
-

ABAP obdelava seznamov (ABAP programiranje)
ABAP Query poroþanje
Ad Hoc Query poroþanje (modul KS)
Poroþanje s pomoþjo strukturnih grafikonov (modul KS)
Vodstveni informacijski sistem
SAP informacijski sistem (drevesa poroþil)

Najnovejše razliþice imajo tudi spletno drevo poroþanja, ki omogoþa internetni dostop do R/3
poroþil.

7.2. Naþini poslovnega poroþanja v SAP

Sistem SAP omogoþa veliko število možnosti in orodij za izdelavo in obdelavo podatkov v
poslovnih poroþilih. To so:

7.2.1. ABAP obdelava seznamov

Splošna poroþila je mogoþe v SAP sistemu kreirati s pisanjem ABAP kode za generiranje
seznamov. Ta naþin se imenuje Obdelava seznamov. S pomoþjo obdelave seznamov pišejo
ABAP programerji programske kode v ABAP urejevalniku, ki generira poroþila. Pisanje
poroþil z ABAP obdelavo seznamov je naloga tehniþnega tima.
Te možnosti se poslužujemo le v primeru, ko bomo zahtevali poroþilo, ki ga vnaprej
pripravljena poroþila ali poroþila, kreirana z ABAP Query, ne bodo zadovoljevala. Na primer
pri povezovanju sistema SAP z zunanjimi sistemi, npr. izdelki tretjega dobavitelja.

7.2.2. ABAP Query

Splošna poroþila je mogoþe kreirati v SAP sistemu s kreiranjem povpraševanj s pomoþjo
orodja ABAP Query. ABAP povpraševanja temeljijo na logiþnih podatkovnih bazah,
funkcijskih podroþjih in uporabniških skupinah.




7.2.3. Ad Hoc Query (modul KS)

Ad Hoc Query je orodje za poroþanje, ki se uporablja v komponenti Kadrovski sistemi. Kakor
ABAP Query, tudi to orodje temelji na logiþnih podatkovnih bazah, funkcijskih podroþjih in
uporabniških skupinah. Ad Hoc Query povpraševanja se uporabljajo kot enkratne reference za
postavljanje povpraševanja v SAP podatkovno bazo za pridobitev informacij.

7.2.4. Strukturni grafikoni

Strukturni grafikoni je še eno orodje modula Kadrovski sistemi, ki se uporablja v aplikaciji
Organizacijsko vodenje. Orodje Strukturni grafikoni omogoþa prikaz in urejanje struktur in
objektov v organizacijskih planih podjetja ter izbiro poroþil za objekt neposredno iz grafiþne
strukture.

7.2.5. Vodstveni informacijski sistem

Vodstveni informacijski sistem je ravno to, kar pove že njegovo ime, orodje za poroþanje,
namenjeno vodstvenim kadrom v podjetju. Namenjeno je uporabnikom, ki potrebujejo hiter
dostop do posebej pripravljenih informacij. Z uporabo izbira poroþil vodstvenega
informacijskega sistema prikliþemo grafiþno hierarhijo, ki je definirana za dostop do lastnega
zbira poroþil. Prav tako lahko uporabimo možnost Izbira poroþil, s katero lahko prikliþemo ali
drevo splošnih poroþil strukturiranih poroþil ali lastno drevo. Na vse zadnje pa lahko
uporabimo poroþilo iz zbira, v katerega vpišemo ime posameznega poroþila in ga nato
izpišemo.
Vodstveni informacijski sistem zagotavlja informacije o vseh dejavnikih, ki vplivajo na
poslovne aktivnosti znotraj podjetja, združuje relativne podatke zunanjih in notranjih virov ter
zagotavlja potrebne tekoþe podatke, ki jih je mogoþe hitro analizirati.

7.2.6. SAP informacijski sistem (drevesa poroþil)

Veþina poroþil, ki jih potrebujete, je na voljo v modulu, v katerem delamo. Vsak modul
vsebuje svoj informacijski sistem, ki vsebuje zanj specifiþna poroþila. Primer bi bil
informacijski sistem modula Kadrovski sistemi. Konþno pa je mogoþe vsa predhodno
pripravljena poroþila najti v R/3 informacijskem sistemu. (Larocca D., 2002)




7.3.Osnovni moduli v SAP – Podatki zajeti v posameznih modulih

Osnovni moduli, ki jih zajema rešitev SAP so:
FI (Finanþno knjigovodstvo)
CO (Kontroling)
SD (prodaja in distribucija)
MM (upravljanje z materialom)
PP (planiranje proizvodnje)
HCM (upravljanje þloveškega kapitala)


7.3.1. Modul SAP FI – Finanþno knjigovodstvo

Modul Finanþno knjigovodstvo je namenjen zbiranju podatkov o vseh transakcijah, ki
predstavljajo osnovo za pripravo standardnih portfelj poroþil. Ta so predvsem, vendar ne
izkljuþno, usmerjena na zunanje partnerje.
Standardna poroþila vkljuþujejo:
Bilanca stanja
Izkaz poslovnega izida
Izkaz denarnih tokov
Poroþila so namenjena za notranjo in zunanjo uporabo.
Notranji uporabniki poroþil so:
Vodstvo podjetja
Višje vodstvo podjetja
Administracija podjetja
Zaposleni
Zunanji uporabniki poroþil so:
Pravosodni organi
Banke
Revizorji
Delniþarji
Zavarovalnice
Davþni organi
Mediji
Finanþni analitiki




Organizacijska struktura FI:
Predstavlja pravna in/ali organizacijska stališþa podjetja
Oblikuje okvire, ki podpirajo dejavnosti poslovanja in, ki jih želi vodstvo
Omogoþa natanþno in organizirano zbiranje poslovnih informacij
Podpira razvoj in predstavitev ustreznih informacij z namenom omogoþiti in podpirati
poslovne odloþitve
Stranka: neodvisno okolje v sistemu
Šifra podjetja: predstavlja neodvisne pravne raþunovodske enote; uravnotežen nabor
knjig kot to zahteva zakon; stranka lahko ima veþ kot eno šifro podjetja (US, D, UK,
A,…)
Kontni naþrt: klasifikacijska shema je sestavljena iz skupine raþunov glavne knjige
(G/L); daje okvir za shranjevanje vrednosti, ki zagotavljajo urejeno uporabo
raþunovodskih podatkov; raþuni glavne knjige, ki so vsebovani, se uporabljajo z eno
ali veþ šiframi podjetja
Podroþje kontrole kreditov: organizacijski subjekt, ki dovoljuje in spremlja kreditno
linijo za stranke; vsebuje lahko eno ali veþ šifer podjetij
Podroþje poslovanja: organizacijska enota, ki predstavlja loþeno podroþje dejavnosti
ali odgovornosti znotraj organizacije, in na katera zabeležena nihanja vrednosti v
finanþnem raþunovodstvu se lahko dodeli; raþunovodski izkazi so lahko izdelani za
poslovna podroþja in so lahko uporabljena za razliþne namene notranjega poroþanja.
Glavni podatki FI:
Raþuni Glavne knjige (G/L):
Edinstvena kombinacija šifer podjetij in kontnega naþrta ustvari obmoþje za
shranjevanje podatkov imenovano Glavna knjiga
Glavna knjiga vsebuje seznam transakcij, ki se nanašajo na vsak konto v kontnem
naþrtu in ustreznih bilancah
Uporabljamo jo pri ustvarjanju finanþnih raþunovodskih izkazov
Glavni podatki strank in prodajalcev:
Kontne bilance strank in prodajalcev se vzdržujejo v modulu finance s pomoþjo podmodulov kjer so popolnoma integrirane terjatve in obveznosti do dobaviteljev
Finanþne objave za stranke in dobavitelje so narejeni neposredno v individualnih
kontih, hkrati pa se knjižijo neposredno v Glavno knjigo
Pod-modul Terjatve:
Informacije v zvezi s strankami, ki kupujejo proizvode in storitve podjetja kot so
prodaja in plaþila
Vsebinska in pomembna povezava med moduloma Prodaja in distribucija (SD) in
Finanþno knjigovodstvo (FI)
Zaraþunane zneske v SD ustvarjajo vpise v dnevnik FI za dejavnost prodaje
Pod-modul Obveznosti do dobaviteljev:
Informacije v zvezi s dobavitelji od katerih podjetje kupuje proizvode in storitve kot
so prodaja in plaþila
Vsebinska in pomembna povezava med moduloma Upravljanje z materialom (MM) in
Finanþno knjigovodstvo (FI)




Nabave in prevzeme blaga v (MM) ustvarjajo vpise v dnevnik FI.
Poroþanje v modulu Finanþno knjigovodstvo (FI):
Bilanca stanja:
Prikaz sredstev podjetja (kaj ima podjetje v lasti), obveznosti (kaj podjetje dolguje) in
kapitala (razlika med sredstvi in obveznostmi) v danem trenutku
Izkaz poslovnega izida:
Prikaz prihodkov in odhodkov podjetja za doloþeno obdobje (meseþno, þetrtletje, itd.)
Izkaz denarnih tokov:
Preuþevanje povezanih sprememb, pritokov in odtokov, ki so bili opravljeni z gotovino v
doloþenem þasovnem obdobju.
Dokumenti (FI):
Vsaka poslovna transakcija narejena v FI se zapiše v podatkovno bazo SAP , kjer se
ustvari elektronski dokument
Številka dokumenta omogoþa priklic le tega kadar koli kasneje
Dokument vsebuje naslednje podatke: odgovorna oseba, datum in þas transakcije,
vsebine glede opravljenega posla
Ko je dokument vnesen v SAP podatkovno bazo ga ni mogoþe veþ zbrisati
Dokument lahko spreminjamo do doloþene stopnje
Naþela SAP dokumentov zagotavljajo trden in pomemben okvir notranje kontrole

7.3.2. Modul SAP CO – Kontroling

Upravljalno raþunovodstvo ali Kontroling je oblikovan za zbiranje podatkov o transakcijah, ki
zagotavljajo osnovo za pripravo poroþil, ki so znotraj podjetja potrebna za sprejemanje
poslovnih odloþitev.
Ta poroþila so le za interno uporabo in zajemajo: predstavitev stroškovnega centra,
predstavitev profitnega centra ter analizo proraþuna.
Organizacijska struktura Kontrolinga:
Predstavlja zakonit in/ali organizacijski pogled na podjetje
Predstavlja okvir, ki podpira aktivnosti poslovanja na naþin, ki ga želi management
podjetja
Zagotavlja takojšnjo in urejeno zbirko poslovnih informacij
Podpira razvoj in predstavlja relevantne informacije, ki omogoþajo podporo
poslovnim odloþitvam




Modul Kontroling zajema:
Kontni naþrt
Podroþje kontrolinga
Skrb za obratovanje
Glavni podatki Kontrolinga:
Profitni center:
Odgovoren za ustvarjanje prihodkov in obvladovanje stroškov
Ovrednotenje dobiþka ali donosnost naložb
Podjetje je obiþajno loþeno na veþ profitnih centrov in sicer na podlagi: regije,
delovanja in proizvodov
Stroškovni center:
Odgovoren samo za obvladovanje stroškov
Ena ali veþ dejavnosti z dodano vrednostjo se izvajajo znotraj posameznega
stroškovnega mesta
Notranja ureditev:
Zaþasen stroškovni center je odgovoren za obvladovanje stroškov
Uporabljen je za naþrtovanje, zbiranje in kontrolo stroškov povezanih z jasnimi
kratkoroþnimi dogodki, projekti in aktivnostmi

7.3.3. Modul SAP SD – Prodaja in distribucija

Funkcionalnost:
Podpora prodaji
Prodaja
Pošiljke in transport
Zaraþunavanje
Upravljanje kreditov
Tuji trgi
Organizacijska struktura:
Stranke
Kode podjetij
Podroþje nadzora kreditov
Organizacija prodaje
Distribucijski kanal
Divizije (skupine materialov, skupine izdelkov, itd.)
Podroþje prodaje
Obrat dostave
Druge organizacijske enote (toþka nakladanja, pošiljanja, itd.)




Glavni podatki zajeti v modulu SD:
Glavni podatki o stranki: Vsebuje vse potrebne podatke za izvedbo naroþila, odpreme
blaga, fakturiranje in plaþila. Vsaka stranka mora imeti svojo evidenco glavnih
podatkov.
Podatki ustvarja podroþje prodaje
Glavne informacije o stranki so razdeljene v tri skupine: glavni podatki, podatki o
kodah podjetij in podatki prodajnega podroþja
Glavni podatki o materialu:
Vsebuje vse podatke, ki jih podjetje potrebuje za upravljanje materialov
Uporabljeni so po celotnem sistemu SAP
Podatki se nahajajo v funkcionalnem segmentu imenovanem »Views«
Stanje glavnih podatkov:
Vsebujejo: cene, doplaþila, popuste, tovorni promet, davke
Lahko doloþimo pogoje podatkov, ki so odvisni od doloþenih podatkov: podrobnosti
materialov ali podrobnosti strank
Pogoji so lahko odvisni od vsakega polja dokumenta
Uþinek je informacija, ki je lahko posredovana strani preko razliþnih oblik (email, pošta, fax,
itd.)
Povpraševanje:
Povpraševanje je kupþeva zahteva, da podjetje pridobi vse potrebne poizvedbe, ki jih
pred nakupom potrebuje stranka, ki ji nakupa po pridobitvi informacij tudi ni potrebno
opraviti. Podatki, ki jih povpraševanje vsebuje: cena, zaloga materialov,
razpoložljivost storitev, koliþine, datumi. Povpraševanja so vkljuþena v sistem in so
namenjena za odgovore, ki jih stranke zahtevajo.
Ponudba:
Pravno zavezujoþa ponudba stranki, ki vsebuje toþno doloþeno ceno, izdelke in
koliþino ponujeno v nekem þasovnem okviru.
Prodajno naroþilo:
Obdelovanje prodajnih naroþil lahko izvira iz razliþnih dokumentov in aktivnosti
(kontakt kupca, povpraševanja, obstojeþe pogodbe, itd.)
Elektronska oblika dokumenta mora vsebovati naslednje informacije: informacije o
stranki, materiali oz. storitve in koliþine, cene in pogoji, dobavni roki, dostava in
podatki o plaþilu.
Dokument je sestavljen iz treh segmentov: Glava (podatki o stranki, stroški celotnega
naroþila, itd.), vrstiþne postavke (informacije o produktu, stroški posamezne enote,
koliþina, itd.), þasovne postavke (þas dostave, itd.)
Vsebuje vse potrebne informacije za izvršitev strankinih zahtev. Informacije, ki so doloþene
za vsako prodajno naroþilo so: urnik dostave, naþin dostave, razpoložljivost, cene, meje
dolžnikov.
Razpoložljivost: doloþi datum razpoložljivosti materiala, ocenjuje gibanje zalog




Naþin dostave vsebuje tri metode: dobava na þas, kompletna dobava in zapoznela dobava.
Cene: sistem sporoþi informacije v ceni na dokumentu tako v glavi dokumenta (skupni
znesek) kot tudi v vrstiþnih postavkah (posamezne cene). Sistem samodejno doda cene,
popuste, davke, itd. vendar nam dokument dopušþa tudi roþno vnašanje.
Meje dolžnikov: Sistem nam izpostavi tveganje za vsako stranko s katero nameravamo delati.
Pošiljanje in transport: proces pošiljanja se zaþne ko kreiramo dokument za dostavo na
podlagi prodajnega naroþila. Ta dokument podpira in nadzira številne pod-procese pri
pošiljanju. Prav tako je povezan z moduloma Upravljanje z materialom in Finance.
Dokument dobave: Sproži postopek dobave in je tudi kontrolni mehanizem za ta proces.
Dokument - faktura: izstavljena faktura bo avtomatsko ustvari negativno postavko na kontu
stranke ter znesek doda na konto prihodki. Proces je tako posredovan finanþnemu
raþunovodstvu, ki poþaka plaþilo raþuna.
Plaþilo je zadnji korak v procesu prodajnega naroþila.

7.3.4. Modul SAP MM – Upravljanje z materialom

Funkcionalnost:
Upravljanje zalog
Nabava
MRP (naþrtovanje materialnih zahtev)
Fiziþni inventar
Vrednotenje
Servis
Verifikacija faktur
Katalogi izdelkov
Organizacijska struktura:
Stranka: neodvisno okolje v sistemu
Koda podjetja: najmanjše organizacijske enote katere lahko ohranimo zakonit sklop
knjig
Skladišþe: delovno podroþje v podjetju
Kraj skladišþenja: organizacijska enota omogoþa razlikovanje med razliþnimi
zalogami materialov v obratu
Organizacija nabave: nabavne aktivnosti za obrat se nahajajo v organizaciji nabave;
organizacijska enota je odgovorna za naroþanje storitev in materialov; pogajanja o
pogojih nabave z dobavitelji
Nabavna skupina: predstavlja kljuþ za kupca oziroma skupino kupcev, ki so odgovorni
za nekatere dejavnosti nabave; komunikacijski kanal za dobavitelje




Glavni podatki zajeti v modulu MM:
Podatki o dobaviteljih: vsebuje vse potrebne informacije za poslovanje z zunanjimi
dobavitelji; uporablja in vzdržuje se predvsem na oddelkih nabave in raþunovodstva; vsak
prodajalec mora imeti svojo evidenco podatkov
Vrste podatkov:
Raven stranke (splošni podatki): naslov, številka prodajalca in prednostna
komunikacija
Podatki kode podjetja (finanþno raþunovodstvo FI): uskladitev raþuna, plaþilni pogoji,
banþni raþun
Podatki organizacije nakupa (Upravljanje materialov MM): nabavna valuta, ime
prodajalca, partnerji prodajalca
Glavni podatki materialov:
Vsebuje vse potrebne podatke, ki jih podjetje potrebuje za upravljanje z materiali
Uporabljeni so s strani veþine komponent (modulov) v sistemu SAP
Podatki se nahajajo v funkcionalnem segmentu imenovanem »Views«
Evidenca nabavnih podatkov:
Ogrodje za prodajno naroþilo: vsebuje razmerje med prodajalcem in materialom
Ustvarjena je lahko roþno ali avtomatsko
Poroþanje: ocenjevanje prodajalcev
Omogoþa prodajalcem da hitro doloþijo kateri prodajalec ponuja specifiþne materiale
Informacijske evidence vsebujejo: podatke o cenah in pogojih, zadnje naroþilo, meje
dovoljenega odstopanja od dobave, posebne termine, razpoložljiva obdobja,
prodajalþevo ovrednotenje podatkov
Služi kot informacija za privzeto naroþilo
Zahteva za nabavo:
Notranji dokument z napotki in zahtevo oddelku nabave po specifiþnih materialih in
storitvah potrebnih za doloþen datum
Zahteva je lahko izvedena roþno ali avtomatsko
Ko je zahteva oddana jo lahko nabavni vir procesira
Obstajajo razliþne poti, za procesiranje zahteve, ki doloþajo nabavne vire
Notranji viri:
Zahteva za material je lahko zadovoljena z viri znotraj podjetja
Seznam virov:
Seznam virov je evidenca, ki doloþa dovoljene naþine za nabavo materiala za doloþene
obrate v doloþenem obdobju
Nabavno naroþilo:
Izdelano je lahko roþno (sklicevanje na nabavno naroþilo, zahtevo ali povpraševanje)
ali avtomatsko




Struktura nabavnega naroþila:
Glava (prodajalec, datum, številka naroþila, pogoji plaþila, valuta, znesek naroþila)
Pregled postavk (materiali, cena na enoto, koliþina, datum dostave)
Vrstiþne postavke (zgodovina naroþila, odstopanja, cena po postavki, potek dobave)
Gibanje materiala:
Tipi premikanja materiala: 101 – prejem blaga v skladišþe, 103 – prejem blaga v
zaloge, 122 – vraþilo dobavljenega blaga prodajalcu (þe je napaþna dobava), 231 –
poraba za prodajno naroþilo, 561 – zaþetni vstop na zalogo
Destinacije: skladišþe, kakovost, blokirana zaloga
Uþinki prejema blaga:
Gibanje in prejem blaga sproži število razliþnih dogodkov kot so: ustvarjen dokument
materiala, dokument raþunovodstva, sprememba koliþine zalog, sprememba vrednosti
zalog, posodobljeno naroþilo, zaþetek proizvodnje
Procesiranje fakture:
Prejeti raþuni so podlaga za preverjanje koliþin, cen, itd. z naroþilnico
ýe pride do neskladja nas sistem opozori na napako in lahko blokira fakturo
Ko je faktura shranjena se ustvari obveznost do dobavitelja
Ko je faktura pregledana se proces plaþila izvede v finanþnem raþunovodstvu (FI)
Plaþilo dobavitelju:
Izvedeno je lahko roþno ali avtomatiþno
Elementi plaþilne transakcije: metoda plaþila, banka iz katere bo plaþilo izvedeno,
plaþane postavke, znesek plaþila
Proces bo ustvaril dokument finanþnega raþunovodstva, ki evidentira transakcijo

7.3.5. Modul SAP PP – Planiranje proizvodnje

Funkcionalnost:
SAP razdeli proizvodnjo v številne procese.
Naþrtovanje proizvodnje
Izvršitev proizvodnje
Proizvodnja – industrijski obrati
Organizacijska struktura:
Stranka
Koda podjetja
Obrat
Lokacije skladišþenja
Lokacije delovnih centrov




Glavni podatki materialov:
Glavni podatki materialov se nahajajo v karticah materialov, ki vsebujejo vse podatke
Obraþun materialov:
Seznam komponent, ki sestavljajo izdelek ali storitev
Kategorije postavk, ki so zajete v sistemu in dokumentih:
Zaloga postavk
Postavke, ki niso na zalogi
Spremenljivi materiali
Stanje znotraj postavk
Skupine postavk
Dokument postavk
Besedilo postavk
Delovni centri:
Uporabljajo in zajemajo naslednje z viri povezane podatke:
osnovni podatki (odgovorne osebe, lokacije delovnih centrov)
razporejene informacije
podatki o stroških (stroškovni center, vrste dejavnosti)
kadrovski podatki (ljudje, pozicije, kvalifikacije)
naþrtovane zmogljivosti (zmogljivosti, ki so na voljo, formule, poslovni þas)
privzeti podatki
Skupine proizvodov:
naþrtovanje združevanja v skupine v katerih so podobni materiali in izdelki (družine
proizvodov)
skupine izdelkov z eno ali veþ ravnemi (najnižja raven mora biti vedno sestavljena iz
materialov)
Naþrtovanje materialov:
SOP (Sales and operations planning) je metoda za naþrtovanje prodaje, naþrtovanje
proizvodnje in izvedljivost
Predvidevanje:
Modeli predvidevanja: trendi, sezone, trendi po sezonah, konstante
Izbira modela je roþna ali avtomatska
Naþrtovanje prodaje in postopkov (SOP):
Prilagodljivo orodje za naþrtovanje in napovedovanje
Sestavljen iz treh korakov: plan prodaje, plan proizvodnje in grob naþrt kapacitet
Naþrtovanje kot skupek ravni v doloþenem þasovnem obdobju




Naþrtovanje strategije:
Naþrtovanje strategije predstavljajo poslovne postopke: naþrtovanje proizvodnih
koliþin, datume
Širok izbor strategij
Veþ vrst naþrtovanja strategij, ki temeljijo na okolju: zagotovitev zalog in zagotovitev
naroþil, nastavljiv nivo materialov
Naþrtovanje proizvodnje (MPS):
Omogoþa podjetju, da razlikuje metode naþrtovanja materialov med materiali, ki
imajo moþan vpliv na dobiþek in uporabljajo kritiþne vire ter na tiste, ki jih ne.
Naþrtovanje materialnih zahtev (MRP):
Sistem izraþuna neto zahteve in hkrati upošteva razpoložljivost skladišþa in redne
prihodke od nabave in proizvodnje
Vse ravni obraþuna materialov so naþrtovane
Rezultat je natanþen proizvodni in nabavni naþrt
Podrobno naþrtovanje ravni
Zagotavlja dostopnost materialov na podlagi potreb naþrtovane proizvodnje (MPS) ali
povpraševanja po programu. Postopek razdelimo na 5 logiþnih korakov: izraþun neto
zahtev, kalkulacija velikosti površine, vrsta naroþila, razporejanje in BOM eksplozija
Dokument proizvodnega naroþila vsebuje:
Proizvodni material
Koliþina
Lokacija
Vkljuþeno delo
Uporabljeni viri
Kako izravnati stroške
»Shop floor« dokumenti:
Dokumenti so natisnjeni so ko se sprosti proizvodnja. Ti dokumenti so: seznami
osnovani na operacijah, seznami osnovani na komponentah, seznami PRT,
veþnamenski seznami
Potrditev materiala:
Podatki, ki so potrebni za ustvarjanje dokumentov o potrditvi so: koliþine, podatki o
aktivnostih, datumi, osebni podatki, delovni centri, premiki materialov, razlogi za
odstopanja, uporaba PRS




7.3.6. Modul SAP HCM – Upravljanje s þloveškim kapitalom
Glavni podatki:
Številka zaposlenega: v SAP se uporablja kot osrednji identifikator za zaposlene,
vsebuje lahko najveþ osem znakov, vnašanje je roþno ali s sistemom, vsi dostopni
podatki o zaposlenem v sistemu so dosegljivi na podlagi številke zaposlenega
Referenþna številka zaposlenega: pomaga pri odkrivanju razliþnih pogodbenih
razmerjih zaposlenega, na novo ustvari obstojeþega zaposlenega z novo številko
zaposlenega, stara številka služi kot referenþna številka, doloþeni podatki o
zaposlenemu so lahko preneseni na novo številko, v primeru istoþasne zaposlitve je
zaposleni identificiran preko osebne ID
Informacijske vrste:
Glavni podatki so strukturirani v informacijskih vrstah
Zbirke podatkovnih polj so logiþno povezane
Obdelava podatkov zaposlenih v uþinkovito strukturo v skladu s poslovnimi
zahtevami
Informacijska vrsta lahko ima pod-vrsto, ki predstavljajo pod-razliþico informacijske
vrste
Proces:
Organizacijsko upravljanje: vzorec organizacijske strukture podjetja; ustvarjanje,
spreminjanje in razmejevanje organizacijskih enot, služb in pozicij; analiza
organizacijske enote za definiranje zahtev delovne sile in naþrtovanje stroškov dela;
ustvariti dodatne organizacijske enote za naþrtovanje scenarijev ali simulacij
Administracija osebja: ustvarjanje in ohranjanje kadrovskih podatkov; preverjanje
verodostojnosti se izvaja zaradi odkrivanja napak in prepreþevanja prenosa nepravilnih
podatkov; pri menjavi glavnih podatkov se ustvari zgodovina, ki se lahko uporablja za
poroþanje in preverjanje celovitosti podatkov; administracija osebja doloþa
podatkovno podlago za nadaljnje procese v Upravljanju s þloveškimi viri in poroþanju.
(Kroliczek C., Lehmann M., Weidner S., 2011)

7.4. Oblikovni vidik poslovnega poroþanja v SAP

Ocenjevanje obsega možnosti, ki so na voljo v sistemu SAP je kompleksno predvsem zaradi
razliþnih možnosti uvedbe rešitve. SAP zagotavlja boljši naþin za modeliranje v segmentu
poroþanje. Zmožnosti poroþanja SAP temeljijo na združeni strukturi podatkovnega poroþanja.
Zajamemo lahko segment podrobnosti v vsakem zapisu podatkov. Ker so informacije po
odsekih shranjene na ravni podrobnega dokumenta, po segmentih temeljeþi Raþunovodski
izkazi so na voljo v standardnem poroþanju Glavna knjiga (G/L), prihranimo þas in
minimiziramo napake. Omogoþen nam, da brez težav opravimo pregled stanja na raþunu na
segmentni ravni in obravnavo rednih dejavnosti.
Upoštevate lahko mnoge vodilne prakse oblikovanja pri ocenjevanju rešitev poroþanja po
segmentih in pristopih. SAP ponuja razliþne rešitve poroþanja za izpopolnitev skladnosti
poroþanja po odsekih:




Podroþje poslovnega raþunovodstva (FI-BA)
Raþunovodstvo profitnega centra (EC-PCA)
Knjige za posebne namene (FI-SL)
Novo Glavno knjigo (new G/L)
Obstajajo podobnosti in razlike med osnovnimi funkcijami vsake od rešitev in obstajajo
razlike v naþinu kako se lahko te rešitve izvajajo. Rešitve se razlikujejo glede na ravni
vkljuþenega oblikovanja, izpolnjenih zahtev in podanih želenih zmogljivosti. Poleg teh rešitev
poroþanja so mnogi predmeti poroþanja na voljo v finanþnem in upravljavskem
raþunovodstvu. Slika 2 prikazuje glavne predmete poroþanja, ki so na voljo v SAP. SAP
zagotavlja uravnotežene zmogljivosti knjig samo za dimenzije kot so podroþje poslovanja,
profitni center, segmenti, podroþja strank in industrijsko specifiþnih podroþij kot so skladi in
nepovratna sredstva. Ustvarimo lahko svoj segment poroþanja samo za doloþene dimenzije.

Slika 11: Glavne dimenzije poroþanja v SAP-u

(Korkmaz A., 2008)
V nadaljevanju bomo prikazali nekaj primerov pred-generiranih poroþil izdelanih v SAP:




Slika 12: Povpraševanje (SAP)




Slika 13: Ponudba (SAP)




Slika 14: Faktura (SAP)




Slika 15: Nabavno naroþilo (SAP)




7.5.Orodja za poslovno poroþanje v SAP

SAP Business Objects BI paket je celovit programski paket za samozavestno sprejemanje
odloþitev. Poslovnim uporabnikom zagotavlja dostop do informacij preko enotne in široke
palete produktov rešitve poslovne inteligence. Tako je zagotovljeno, da so v organizaciji vsi
ljudje povezani in imajo tako zanesljive poslovne informacije, ki so potrebne za njihovo delo.
Tako so vse poslovne funkcije integrirane na enem prilagojenem in poenotenem ogrodju, s
katerim lažje in hitreje dostopamo do aplikacij poslovne inteligence, lažje dodajamo dodate
rešitve, ki so potrebne skozi þas.
SAP BI paket omogoþa integracijo z obstojeþimi IT infrastrukturo in podatki. To
uporabnikom omogoþa lažjo dostopnost do velike koliþine podatkov, ustvarjenje poroþil v
realnem þasu, enoten pogled podatkovnih virov in izvajanje poroþanja iz veþ virov istoþasno.
Slika 16: SAP BO BI

BI paket tako razliþnim poslovnim uporabnikom v organizaciji omogoþa dostop do
informacij, interakcij in potrebnih analiz. Tako je možnost specificirati vloge in konfigurirati
vmesnike za vse ravni poslovnih uporabnikov. Pokriva celoten spekter funkcionalnosti, kot so
napredne analitike, nadzorne plošþe in vizualizacija, interaktivne analize, poroþanje in
raziskovanje podatkov (Hromec N., 2010).







7.6. Celoten spekter funkcionalnosti SAP BI
Uspešna BI platforma mora podpirati vse dostope do informacij, interakcije in analitiþne
potrebe za uporabnike v podjetju ter, da vse temelji na istih okvirih.

7.6.1. Poroþanje
Idealna rešitev pri operativnem in poslovnem poroþanju je rešitev, kjer so vprašanja vnaprej
doloþena, odgovori pa so precej dobro znani vnaprej. Veþina uporabnikov so potrošniki
informacij, ki želijo celotno sliko poslovnih aktivnosti. SAP Crystal Reports programska
oprema je jasen industrijski standard za poroþanje, ki pomaga oblikovati, raziskovati,
vizualizirati in dostaviti poroþila preko spleta ali jih vstavljati v aplikacije podjetja.
Oblikovalci in razvijalci izdelajo poroþila, ki dajejo odgovor na najbolj pogosto zastavljena
vprašanja (stanje raþuna, fakture in regulativna poroþila) ter jih razširi med mnoge
uporabnike.

7.6.2. Poizvedbe in analize
Funkcije poizvedbe in analize pooblastijo uporabnike, da samostojno odgovarjajo na
vprašanja, ki se pojavljajo. Idealne so za analitike in ostale poslovne uporabnike, katerih
potreba je, da lahko sami dostopajo do potrebnih informacij z zmerno do visoko prisotnostjo
interaktivnosti. Pomeni intuitivno uporabo »drag-and-drop« vmesnikov za dostop do
podatkov iz razliþnih virov s þimer lahko urejajo podatke, razþlenijo podatke ter izdelujejo
kalkulacije. Te aktivnosti lahko vkljuþujejo enormne koliþine podatkov shranjenih v
centralnem skladišþu podatkov, podatkovnem trgu, veþdimenzionalnih OLAP (Online
Analytical Processing) kockah, spominskih napravah in drugih virih.
Programska oprema SAP BusinessObjects Web Intelligence in SAP BusinessObjects
Analysis omogoþa ugotavljanje trendov in iskanje vzrokov iz skoraj vseh virov podatkov, tudi
podatkovnih baz SAP HANA, sorodnih podatkovnih baz in OLAP kock. Visoka
funkcionalnost omogoþa uporabnikom veþdimenzionalne grafe, ki pomagajo pri izdelavi
boljših analiz poslovanja.

7.6.3. Raziskovanje podatkov
Raziskovanje podatkov pri poroþanju, poizvedbah in analizah so pomembni za pridobivanje
odgovorov za ideje, ki se porajajo pri poslovnih odloþitvah. Programska oprema SAP
BusinessObjects Explorer omogoþa raziskati velike koliþine heterogenih podatkov v zelo
kratkem þasu. SAP BusinessObjects Explorer omogoþa enostavno in hitro raziskovanje
podatkov za pridobivanje pomembnih odgovorov glede poslovanja. Omogoþa raziskovanje
kljuþnih besed, ki so skriti znotraj virov podatkov kar omogoþa neposredno raziskovanje.

 


7.6.4. Nadzorna plošþa
Nadzorna plošþa in vizualizacija orodij so bistvenega pomena za zagotavljanje skupnih stališþ
o tem kaj je pomembno za podjetje in tim, ki na intuitiven naþin spodbuja kulturo informacij
in njihovo uporabo. Ta orodja poveþajo vidljivost v strategijah organizacije, uskladijo
dejavnosti s strategijo in omogoþajo uporabnikom doloþati cilje, sodelovanje in izmenjavo
znanj. Programska oprema SAP BusinessObjects Dashboards je »drag-and-drop«
vizualizacijsko orodje oblikovano za izdelovanje interaktivnih analiz z nadzornimi plošþami
povezanimi s katerim koli virom podatkov. Omogoþajo delitev interaktivnih tabel z vsemi
poslovnimi uporabniki, da lahko merijo rezultate in sprejemajo pravilne odloþitve.

7.6.5. Napovedovalne analize
ýloveška intuicija se lahko izboljša z boljšo zmogljivostjo predvidevanja in »rudarjenja« v
podatkih, kar pomaga pri napovedovanju in odkrivanju trendov, identificiranju skritih
vrednosti podatkov in doloþanju pomembnih dejavnikov, ki vplivajo na poslovanje. Rešitev
SAP BusinessObjects BI vkljuþujejo vodilne funkcije za »rudarjenje« med podatki in
napovedovalne analize tako, da lahko uporabniki raziskujejo pretekle in prihodnje poslovne
scenarije kot tudi odkrivajo trende in doloþijo prihodnje rezultate. (SAP (3), 2011)

7.7. SAP BO BI rešitve
Spekter paketov, ki jih ponuja platforma SAP BO BI, je zelo obsežen. SAP BO BI ponuja
pakete za naslednja podroþja: Poroþanje in Analize, Nadzorne plošþe, Podatkovno
raziskovanje, Dostop z mobilnim telefonom in Platforma poslovne inteligence.
Orodja znotraj vsakega podroþja so:
Poroþanje in Analize: SAP Crystal poroþila, SAP Business Objects Analize za OLAP, SAP
Business Objects Analize za Microsoft, SAP Business Objects spletna inteligenca in SAP
Business Objects delovna miza za napovedi.
Nadzorne plošþe: SAP Business Objects nadzorne plošþe
Podatkovno raziskovanje: SAP Business Objects raziskovalec, SAP Business Objects
raziskovalec pospeševalna verzija
Dostop z mobilnim telefonom: SAP Business Objects Mobile
Platforma poslovne inteligence: SAP Business Objects platforma poslovne inteligence, SAP
Business Objects integracija in SAP Business Objects pisarna v živo.
Ker se v naši primerjalni analizi osredotoþamo na poslovna poroþila bomo podrobneje
obrazložili orodja ki so na voljo v paketu SAP BO BI Poroþanje in Analize.







7.8. Poroþanje in Analize v SAP BO BI
SAP BO BI je SAP-ova platforma oziroma polsovna inteligenca v SAP-u in omogoþa veþ
razliþnih paketov.

7.8.1. SAP Crystal Reports

S SAP Crystal Reports deluje z uporabo intuitivnega vmesnika, ki omogoþa dostop do
podatkov razpršenih po razliþnih sistemih ter oblikovanje poroþil z vodeno interaktivnostjo
kot tudi objavljanje poroþil in vlaganje le teh v poslovne aplikacije. Vkljuþuje razliþne
funkcionalnosti, ki podpirajo:
-

Prenos surovih podatkov v kvalitetno oblikovana profesionalna poroþila z vodenimi
interaktivnostmi
Enostavno izdelavo poroþil z dobrim vpogledom in vplivom na poslovanje
Hitro izdelavo poroþil z intuitivno oblikovanim okoljem
Dostop do razliþnih virov podatkov z neposrednim dostopom ali preko poslovno
prijaznih pomenskih ležišþ
Enostavna dostava velikih koliþin poroþil do konþnih uporabnikov, znotraj ali zunaj
podjetja, v razliþnih oblikah
Enostavno vlaganje v transakcijske sisteme z izkorišþanjem back-office aplikacij
Enostavna uporabna poroþila omogoþajo poslovnim uporabnikom hitre odloþitve
SAP Crystal Reports enostavno ovrednotijo rast podjetja
Omogoþa varno kroženje informacij po celotnem podjetju
Omogoþa celovit pregled nad poslovanjem z dostopom do podatkov, ki so razpršeni
po razliþnih virih, vkljuþno s poslovnimi aplikacijami
Z vkljuþitvijo poroþil v poslovne aplikacije lahko ostanemo znotraj aplikacij v primeru
potrebe po poroþilih
Zmanjšanje števila poroþil potrebnih za globalno uporabo veþjeziþne funkcije, ki
omogoþa poroþila, ki uporabljajo veþ jezikov

7.8.2. SAP Business Objects Analize za OLAP

SAP Business Objects Analize za OLAP omogoþa veþdimenzionalne analize podatkov s
pomoþjo intuitivnega spletnega vmesnika, ki zajema celoten spekter analitiþnih funkcij. S
pomoþjo OLAP analiz lahko hitro dobimo odgovore na prefinjena poslovna vprašanja katera
lahko nato posredujemo v vse oddelke in skupine v podjetju.
Znaþilnosti in funkcije:
-

Enostavna uporabniška izkušnja
Sodoben videz in obþutek
Prodoren spletni vmesnik
Veþdimenzionalne analize
Odliþne analitiþne sposobnosti




-

Cross-Data nabor analiz
Ponovna uporaba vsebine
Integracija platforme
Heterogena okolja
Omogoþa bolj informirano sprejemanje odloþitev v podjetju
Omogoþa vpogled globoko v poslovanje brez pomoþi skrbnika baze podatkov
Poveþanje produktivnosti z delitvijo spoznanj v obliki interaktivnih poroþil
Poveþevanje avtonomije uporabnikov pri optimizaciji donosnosti naložb
Zmanjšanje stroškov podpore in usposabljanja uporabnikov

7.8.3. SAP Business Objects Analize za Microsoft

SAP Business Objects Analize za Microsoft omogoþa analitikom v podjetju izdelovanje
naprednih analiz podatkov, ki pripadajo SAP NetWeaver Business Warehouse, skozi
intuitivni uporabniški vmesnik neposredno v uporabniško okolje Microsoft Office.
Znaþilnosti in funkcije:
-

Ponovna uporaba vsebine
Neodvisnost platforme omogoþa zagon SAP BusinessObjects Analysis neodvisno od
platforme SAP BusinessObjects Business Intelligence za dostop do obstojeþe vsebine
Funkcionalna pariteta
PowerPoint predstavitve z vgrajenimi analizami
Visoko uþinkovite možnosti nastavitev
Nova analitiþna plošþa omogoþa , da uporabniki hitro in uþinkovito filtrirajo,
razþlenijo in oblikujejo kocke in omogoþajo odkritje novih spoznanj o poslovanju z
manjšo odvisnostjo od IT
Intuitivna Drag-and-Drop funkcionalnost, ki omogoþa analize podatkov skozi
mnogovrstne dimenzije in hierarhije
Microsoft Office trakovi za dostop do analitiþnih znaþilnosti in funkcionalnosti v SAP
BusinessObjects Analysis
Aplikacija programski vmesnik za izdelovanje prodornih Excel-ovih BI aplikacij z veþ
fleksibilnosti in programskim nadzorom delovnih knjig

7.8.4. SAP Business Objects spletna inteligenca

Poslovni uporabniki potrebujejo odgovore na nova in nastajajoþa poslovna vprašanja ne, da bi
se morali zanašati na IT pomoþ. SAP BusinessObjects Web Intelligence omogoþa samostojni
dostop, ad hoc analize in intuitivne analize preko heterogenih virov.
Znaþilnosti in funkcije:
-

Intuitivna ad hoc poroþila in analize
Dostop do interaktivnih in intuitivnih analiz z organizirano orodno vrstico, grafi,
ustreznimi meniji in funkcijami Drag-and Drop
Urejanje, razþlenjanje in oblikovanje informacij glede na potrebe




-

Dostopanje do informacij, analiziranje in ugotavljanje trendov tako iz pisarne kot
izven nje
Samopostrežni dostop do informacij
Enoten dostop preko heterogenih virov podatkov
Dodajanje obstojeþih poslovnih informacij iz lastnih podatkov
Združevanje podatkov iz razliþnih virov
Deljenje zaupnih vpogledov (Share trusted insights)
Izkoristek pomenskih plasti in skupnih pogojev poslovanja?!
Preglednost virov informacij in vpogled v podrobnosti poroþila
Varna delitev interaktivnih poroþil s sodelavci, strankami in partnerji

7.8.5. SAP Business Objects delovna miza za napovedi

SAP BusinessObjects Predictive Workbench temelji na IBM Modeler in pomaga podjetju pri
doseganju ciljev s pomoþjo napovedovalne analitike. Je zmogljiva aplikacija, ki pomaga
odkrivati trende in vzorce s pomoþjo podatkov v podatkovnih skladišþih in obstojeþih
sistemih. Programska oprema deluje na podlagi obstojeþega podatkovnega okolja, tako kot
SAP BusinessObjects Business Intelligence, in pomaga pri raziskovanju podatkov,
predvidevanju poslovnih sprememb in odkrivati nova in stara dejstva.
Znaþilnosti in funkcije:
-

Moþne napovedovalne analitiþne zmogljivosti, kar omogoþa prepoznavanje vzorcev in
trendov, ki vplivajo na poslovne odloþitve
Zmogljivosti napovedovalnega modeliranja, ki podpirajo celoten proces v podjetju
Drag-and-Drop vizualni vmesnik za skrajšanje þasa oblikovanja modelov
Prilagodljivo raziskovanje podatkov
Metodologija na podlagi industrijskih standardov, ki temelji na CRISP-DM z
možnostjo nenehnih in doslednih vpogledov znotraj podjetja



7.8.6. Nadzorne plošþe v SAP BO BI Dashboards

Omogoþa varen in zanesljiv vir od vseh podatkovnih povezav v podjetju v vsak »back-end«
sistem. Omogoþajo vpogled preko MS Office, Adobe PDF, spleta, SAP Crystal Reports, SAP
ali SAP BO BI. Omogoþajo:
-

Omogoþena odliþna interaktivnost
Sledenje operacijam z nadzornimi plošþami, ki vsebujejo najnovejše podatke ter so
pripravljene za vse uporabnike v podjetju
Deljenje ugotovitev z vsemi uporabniki v podjetju
Optimizacijo uspešnih poslovnih odloþitev z uporabo kaj-þe analiz pri naþrtovanju
scenarijev
Fleksibilnost
Vizualizacija vseh operativnih in analitiþnih sredstev z neposredno povezavo do SAP
BO universes, SAP NetWeaver Business Warehouse in drugih virov

 


-

Vdelava in interaktivnost nadzornih plošþ v portalih, poroþilih, predstavitvah in PDF
dokumentih.
Razširitev z vkljuþitvijo vseh elementov po meri
Oblikovanje namizja
Knjižnico pogosto uporabljenih elementov vizualizacije za pomoþ pri kompleksnosti
podatkov
Preprosto oblikovanje nadzornih plošþ
Vsebuje predloge nadzornih plošþ

7.8.7. Raziskovanje podatkov (SAP BO Explorer)

Združuje enostavno in hitro iskanje z analitiþno poslovno inteligenco. Omogoþa:
-

Internetno iskanje v Google omogoþa iskanje informacij s pomoþjo avtomatskega
toþkovanja
Iskanje vse BI in podatkovnih virov
Dostop do relevantnih informacij
Vodeno raziskovanje podatkov
Intuitivno vizualizacijo
Deljenje ugotovitev in pogledov z ostalimi v podjetju
V celoti dopolnjuje obstojeþo BI

(SAP (2), 2011)

V nadaljevanju bomo predstavili nekaj primerov poroþil izdelanih s pomoþjo poslovne
inteligence SAP BO BI.

 


Slika 17: SAP Crystal Reports

 


Slika 18: SAP BO Web Intelligence

Slika 19: SAP BO Dashboards




Slika 20: SAP BO Explorer

Slika 21: SAP BO Analysis




Slika 22: OLAP edition of SAP BO Analysis




8. PRIMERJALNA ANALIZA POSLOVNEGA POROýANJA V SAP IN NAV

8.1. Pred-generirana poroþila

Poroþila izdelana v SAP oziroma NAV so si, kot smo to tudi predvidevali, med seboj dokaj
podobna in se ne razlikujejo bistveno. Razlika med osnovnima razliþicama rešitev je v tem, da
SAP že v osnovni razliþici ponuja nekatere dodatke za izdelavo poroþil (modul KS, strukturni
grafikon, itd.). V obeh poroþilih pa so zajeti vsi osnovni elementi, ki jih poroþilo, ki ga
izdelujemo potrebuje. Tudi poroþila izdelana v dodatkih poslovne inteligence so si med seboj
podobna. Vsebujejo razliþne barvne indikatorje, ki opozarjajo na doloþena stanja v podjetju
ter ponujajo že generirane grafikone pri izvozu poroþil s pomoþjo poslovne inteligence.
Poroþila izdelana s pomoþjo orodij poslovne inteligence so zelo obsežna ter izdelajo izjemno
natanþna poroþila s pomoþjo povezovanja doloþenih dogodkov in podatkov shranjenih v
bazah.
Kot smo predvidevali ponuja modul finance v rešitvi NAV veþ možnosti finanþnega
poroþanja, prav tako kot SAP nudi širše možnosti proizvodno logistiþnega poroþanja. Kljub
temu pa so osnovna poroþila, ki jih ponujata rešitvi, enako kvalitetna in obsežna.
Za primer bomo prikazali primerjavo dveh osnovnih pred-generiranih poroþil izdelanih v SAP
in NAV. Gledano splošno so si vsa pred-generirana poroþila tako v SAP kot v NAV po obliki
skoraj identiþna.
Slika 23: primerjava Nabavnega naloga v modulu Nabava

 


Primerjava dokumenta/poroþila Nabavni nalog izdelanega v MS Dynamics NAV oziroma
SAP. Kot lahko vidimo na sliki so komponente poroþila v obeh rešitvah identiþne.
Poroþilo Nabava izdelano v poslovni rešitvi NAV je sestavljeno iz naslednjih komponent:
-

Glava Nabavnega naloga: podatki o dobavitelju, podatki o naroþniku, številke
dobavitelja, ime referenta, indentifikacijske številke, številke naloga, podatki o DDV
Jedro Nabavnega naloga: številka izdelka, opis, koliþina, merska enota, cena, podatki
o popustih, podatki o DDV, znesek, plaþilni pogoji, naþin dobave, specifikacija zneska
DDV in naslov za dobavo.

Poroþilo izdelano v poslovni rešitvi SAP je sestavljeno iz naslednjih komponent:
-

Glava Nabavnega naloga: podatki o dobavitelju, podatki o naroþniku z naslovom za
dobavo, številka naroþila, kontaktna oseba, identifikacijska številka
Jedro Nabavnega naloga: plaþilni pogoji, valuta, številka izdelka, material, koliþina,
merska enota, opis, cena, neto znesek, datumi dobave.

Kot lahko ugotovimo sta si, oba dva dokumenta izdelana z razliþnima poslovnima rešitvama,
dokaj podobna. Obe dve rešitvi imata tudi možnosti dodajanja doloþenih komponent pri
izdelavi poroþila vendar celovito gledano bistvenih razlik pri sestavnih delih poroþila ni
zaznati.
Oblikovni vidik poroþila je pri rešitvi SAP preglednejši saj so komponente poroþila loþene
glede na pomen in vsebino dela poroþila med tem ko pri rešitvi NAV loþnic med
komponentami ni zato daje poroþilo na prvi pogled obþutek nepreglednosti. Osnova razliþica
poroþila brez dodajanja komponent pri oblikovanju poroþila, pa je glede razþlenjenosti
informacij ter komponent, kvantitativno moþnejša pri poroþilih izdelanih v NAV.
Na splošno pa lahko ugotovimo, da pred-generirana poroþila služijo le hitremu osnovnemu
pregledu poslovnih dogodkov. Za podrobnejše analize poslovanja podjetja je potrebno
uporabljati tako imenovano Poslovno inteligenco ali pa z izvozom poroþil v Excel obdelamo
in analiziramo podatke.




8.2. Možnosti (kompatibilnost) izvoza v programe za poslovno inteligenco

Tako SAP kot tudi NAV omogoþata izvoz podatkov oziroma poroþil v programe poslovne
inteligence. Programa, ki sta narejena izkljuþno za omenjene poslovne rešitve sta:
-

NAV, poleg že vsebovane poslovne inteligence, omogoþa še poslovno inteligenco z
rešitvijo BI4Dynamics
SAP omogoþa poslovno inteligenco z rešitvijo SAP BO BI

NAV že v svoji osnovni razliþici omogoþa nekatere funkcije poslovne inteligence (npr. OLAP
kocke) medtem ko SAP osnovna razliþica ne ponuja poslovne inteligence ampak omogoþa
dodatke s platformo SAP BO BI, ki vsebuje razliþne pakete poslovne inteligence. NAV je v
svoji osnovni razliþici inteligentnejši od SAP osnovne razliþice. Sicer pa sap s platformo SAP
BO BI ponuja širši aspekt poslovne inteligence, ki jo NAV doseže z dodatno programsko
rešitvijo BI4Dynamics. Obe dve poslovni rešitvi pa z dodatki poslovne inteligence ponujata
možnosti za kompleksne in detajlne analize poslovanja.
Na trgu obstaja še veþ dodatkov za poslovno inteligenco tako za SAP kot NAV, vendar so
najpogosteje uporabljana ter tudi najbolj dovršena ravno omenjena paketa.

8.3. Oblike in principi prikazovanja – vidik in navigacija

Oblike in principi prikazovanja poroþil, ki jih omogoþata obe poslovni rešitvi smo že prikazali
v prejšnjih poglavjih. Rešitvi ponujata veþ razliþnih oblik in principov prikazovanja kot so
osnovna pred-generirana poroþila, dokumenti, seznami, itd., katera lahko prikažemo na
ekranu, jih izvozimo v orodja MS Office kot so Word, Excel, Outlook oziroma jih natisnemo
v papirni obliki.
Poleg osnovnih oblik poroþil tako SAP kot NAV omogoþata uporabo poslovne inteligence,
kar omogoþi skoraj neomejene možnosti oblikovanja poroþil, grafov, analiz, itd. Za razliko od
osnovnih pred-generiranih poroþil, poroþila izdelana s pomoþjo poslovne inteligence,
omogoþajo tudi barvne indikatorje, ki opozarjajo na doloþena stanja v doloþenih segmentih
poslovanja.
Navigacija med podatki je, vsaj na zaþetku uporabe, malenkost zahtevnejša in zapletena v
rešitvi SAP. Tudi oblika delovnega okolja je v rešitvi SAP dokaj zapletena. V NAV je
navigacija med podatki veliko bolj enostavna. Morda gre vzrok obþutka enostavnosti iskati
tudi v tem, da je navigiranje med podatki v NAV zelo podobno navigiranju v MS Outlook.
NAV je, v primerjavi z rešitvijo SAP, zagotovo enostavnejši in prijaznejši do uporabnika.




8.4. Tehnološki vidik
NAV:
Rešitev Microsoft Dynamics NAV je namenjena srednje velikim podjetjem in je primerna
tako za vodenje poslovanja za povezane skupine podjetij znotraj enovite baze podatkov ali
pa v okviru veþ baz, med katerimi se izmenjujejo izbrani podatki. Deluje v okolju Microsoft
Windows v okviru enovitega omrežja in v razvejanih okoljih z VPN povezavami bodisi po
sistemu strežnik-odjemalci ali pa z uporabo terminalskih strežnikov (npr. Windows
Terminal Services, Citrix Metaframe). Omrežje mora delovati po TCP/IP, TCP/IPS ali
NetBEUI protokolih.
Rešitev Microsoft Dynamics NAV lahko uporablja lastno bazo podatkov Navision server, ki
je vkljuþena v ceno licence ali podatkovno bazo Microsoft SQL 2000 oz. SQL 2005, ki v
ceno licence ni vkljuþena, jo je pa možno kupiti skupaj z rešitvijo Microsoft Dynamics NAV
pod posebno ugodnimi pogoji. V primeru skupin povezanih podjetij lahko uporabljamo isto
bazo za veþ podjetij, pri þemer imajo vsa podjetja skupno podatkovno strukturo, ali pa za
vsako podjetje uporabljamo svojo bazo podatkov, konsolidirane podatke pa ustvarjamo s
pomoþjo vgrajenih postopkov za konsolidacijo raþunovodskih podatkov.
Rešitev Microsoft Dynamics NAV izpolnjuje tudi najvišje stopnje varnosti prav tako pa gre
za zelo stabilen sistem.
Arhitektura Microsoft Dynamics NAV je 3-nivojska. S pomoþjo Navision Application
Serverja je uporabniški nivo povsem neodvisen od baze podatkov, zato lahko do baze
podatkov poleg z grafiþnimi uporabniškim vmesnikom rešitve Navision dostopamo tudi z
drugimi programi (npr. Internet Explorer).
Uporabnik upravlja s programom preko grafiþnega vmesnika, ki komunicira z osnovnimi
strukturnimi gradniki – objekti (tabele, forme, programske funkcije, funkcije za izmenjavo
podatkov, poroþila), ki so integrirani v razvojno programsko okolje C/SIDE. Grafiþni
uporabniški vmesnik omogoþa veliko stopnjo prilagajanja tako sistemskemu
administratorju, kot tudi samim uporabnikom, saj ponuja, da si uporabniki sami oblikujejo
najpogostejše bližnjice znotraj sistema, pa tudi do drugih poljubnih datotek ali spletnih mest.
Rešitev ponuja celovito On-line pomoþ dostopno na razliþne naþine. Ena od oblik pomoþi je
tudi sprotna pomoþ za posamezno polje oz. drugo programsko entiteto (tabelo, vnosno
formo itd.).
Rešitev v celoti podpira veþjeziþno poslovanje z možnostjo soþasne uporabe grafiþnega
vmesnika v veþ jezikih.
Povezljivost z drugimi sistemi je zagotovljena z vmesniki ODBC, ki omogoþa dostop do
podatkov, OCX in C/FRONT ter z datoteþno izmenjavo podatkov (ASCII, HTML, XML), v
primeru uporabe baze Microsoft SQL je zagotovljena sinhronizacija med bazam, izmenjava
baz podatkov je zagotovljena tudi preko strežnika MS Biz Talk. (Result, 2010)




SAP:
Strežnik Microsoft SQL Server ponuja celovito in vsestransko osnovo poslovnih informacij,
ki vkljuþuje sprotno analitiþno obdelavo podatkov (OLAP), odkrivanje zakonitosti in vzorcev
v podatkih (data-mining), orodja za izloþanje, pretvorbo in nalaganje (ETL) ter skladišþenje
podatkov.
Zbirka Microsoft Office vsebuje programe kot so Microsoft Office Word, Excel, Project in
Visio, s katerimi uporabniki dostopajo do kljuþnih poslovnih informacij in se odzivajo na
njih.
Strežnik Microsoft Office SharePoint Portal Server 2003 omogoþa uporabnikom prijazen in
preprost vpogled v sveže poslovne informacije in njihovo upravljanje, pa tudi lažje
medsebojno sodelovanje preko spletnega vmesnika. (Avtenta, 2012)

(Anderson G., Larocca D., 2005)
Uporabniški vmesniki, ki jih uporablja poslovna rešitev sap so WinGUI, JavaGUI in
WebGUI. Poslovna rešitev SAP deluje na podlagi programskih jezikov ABAP/4, Java/J2EE
in C++. Relacijske zbirke podatkov za upravljanje SAP so Oracle, SQL Server, DB2,
Informix in MaxDB. Sap deluje v operacijskih sistemih AIX, HP-UX, Windows, Solaris,
Tru64, OS/400 in zOS.




 


8.5. Primerjava: dashboard, vrtanje v globino, semaforski naþin dela

Opcijo Dashboard (Nadzorna plošþa) omogoþata obe rešitvi vendar le z uporabo poslovne
inteligence (npr. NAV z BI4Dynamics; SAP z SAP BO BI). Omogoþene so za vse module v
poslovnih rešitvah NAV in SAP.
Slika 24: primerjava Dashboards BI4Dynamics in SAP BO Dashboards

Na zgornji sliki je prikazana razlika med nadzorno plošþo oblikovano v BI4Dynamics za
NAV ter SAP BO Dashboards. Razlika med Dashboards je le oblikovna saj se v
funkcionalnem smislu med seboj ne razlikujejo.
Vrtanje v globino je omogoþeno v obeh rešitvah vendar je v NAV ta funkcija enostavnejša saj
program omogoþa neskonþno vrtanje po podatkih v globino (''drill-down'') in tudi zbiranje
vseh vknjižb nastalih ob posameznem poslovnem dogodku (funkcija Navigate). Obe rešitvi,
tako NAV kot SAP, omogoþata tudi izdelovanje OLAP operacij vrtanja v globino.
Pri vseh omenjenih funkcijah je prisoten tudi »semaforski« naþin osveževanja podatkov. To
pomeni, da se v primeru vnosa novih podatkov avtomatsko spremenijo tudi grafi, tabele, itd. v
programih poslovne inteligence.

 


ZAKLJUýEK

Poslovno poroþanje ima za podjetje velik pomen saj na podlagi izdelanih poroþil podjetje
pridobi podatke o dejavnikih, ki vplivajo na njihovo poslovanje ter tako omogoþajo
optimalnejše poslovne odloþitve. V magistrski nalogi smo predstavili poslovno poroþanje na
splošno, poslovno poroþanje v ERP rešitvah ter se v nadaljevanju osredotoþili na poslovno
poroþanje v poslovnih rešitvah NAV in SAP. Ker je za poslovno poroþanje, poleg standardnih
razliþic s pred-generiranimi poroþili, in prave poslovne odloþitve za podjetje skoraj neizbežna
uporaba tudi orodij za poslovno inteligenco, smo v primerjalno analizo vkljuþili tudi dve
najpogosteje uporabljeni orodji poslovne inteligence za rešitvi, ki sta bili predmet analize, to
sta BI4Dynamics in SAP BO BI.
Ugotovljeno je bilo, da se, tako pred-generirana poroþila kot tudi poroþila izdelana s poslovno
inteligenco, pri obeh primerih ne razlikujeta bistveno. Tako kot pred-generirana poroþila v
obeh rešitvah ponujata vkljuþevanje vseh osnovnih komponent, ki jih doloþeno poslovno
poroþilo mora vsebovati, tudi poroþila izdelana s pomoþjo poslovne inteligence ponujata
dokaj podobne možnosti analiziranja podatkov.
Kot smo tudi predvidevali ponuja modul finance v rešitvi NAV veþ možnosti finanþnega
poroþanja, prav tako kot SAP nudi širše možnosti proizvodno logistiþnega poroþanja. Kljub
temu pa so osnovna poroþila, ki jih ponujata rešitvi, enako kvalitetna in obsežna.
Oblikovne razlike niso velike tako v primerjavi pred-generiranih poroþil kot tudi v primerjavi
poroþil izdelanih v orodjih za poslovno inteligenco. Razlika je mogoþe le v preglednosti
podatkov, saj smo opazili, da so nekatera poroþila NAV v primerjavi s SAP poroþili,
nepregledna. Je pa zato navigiranje med podatki in moduli enostavnejše v rešitvi NAV. Obe
rešitvi tudi ponujata izvoz poroþil v razliþne oblike elektronskih zapisov saj sta obe rešitvi,
med drugim, kompatibilni z orodji MS Office.
Obe rešitvi torej ponujata dobre možnosti poslovnega poroþanja in se v malenkostih
razlikujeta le v podroþjih, na podlagi katerih sta v osnovi rešitvi tudi zasnovani, NAV osnova
je finanþni modul, SAP osnova pa je modul proizvodnje in logistike. Podjetja se torej, glede
na potrebe in strukturo poslovanja, odloþijo za eno ali drugo poslovno rešitev.

 


POVZETEK

Predmet magistrske naloge so bile možnosti poslovnega poroþanja v celovitih informacijskih
rešitvah NAV in SAP s pripadajoþima orodjema za poslovno inteligenco BI4Dynamics ter
SAP BO BI. Ocena in analiza poslovnega poroþanja je temeljila na osnovi vsebine, oblike,
kompatibilnosti, tehniþnih znaþilnosti, ter drugih možnostih poroþil v rešitvah SAP in NAV.
Podatki so bili pridobljeni iz strokovne literature (strokovni þlanki in knjige), interneta, gradiv
s predavanj ter brošur. Magistrska naloga zajema splošni opis poslovnega poroþanja,
poslovnega poroþanja v ERP rešitvah in poslovne inteligence.
Podrobneje pa smo analizirali podroþje poslovnega poroþanja s pripadajoþimi poslovnimi
poroþili v rešitvah SAP in NAV ter analizirali poslovno poroþanje in poslovna poroþila v
orodjih za poslovno inteligenco BI4Dynamics in SAP BO BI. V magistrski nalogi smo
prikazali tudi nekaj vzorcev pred-generiranih poroþil ter poroþil poslovne inteligence, ki so
bili predmet analize.
Kljuþne besede: SAP, NAV, BI4Dynamics, SAP BO BI, poslovno poroþanje, poslovna
inteligenca, informacijska tehnologija, primerjava poroþil, celovite informacijske rešitve,
ERP, informatika, poroþanje

ABSTRACT
The subjects of this thesis are options of business reporting in an Enterprise Resource
Planning (ERP) solutions MS Dynamics NAV and SAP with reporting tools for business
inteligence BI4 Dynamics and SAP BO BI. The assessments and analysis of the business
reporting was obtained with analysis of contents, forms, compatibility, technical
characteristics and other possibilities of reports in NAV and SAP.
With the data acquired from books, articles, internet, lecture notes and brochures, general
descriptions were made of business reporting, business reporting in ERP systems and business
inteligence as well as the detailed analysis and descriptions on the field of business reporting
with business reports solutions NAV and SAP and also in solutions BI4Dynamics and SAP
BO BI. The thesis also includes samples of different business reports.
Key words: SAP, NAV, BI4Dynamics, SAP BO BI, business reporting, business
intelligence, information technology, comparison reports, enterprise resourse planning, ERP,
IT, reporting
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