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POVZETEK
Za proizvodna podjetja v globalni konkurenci je visoka stopnja informatizacije in
avtomatizacije poslovnih in proizvodnih procesov nujna. Sčasoma se je v podjetjih
pojavljalo vse več programske opreme, ki je informatizirala procese oziroma dele
poslovnih oziroma proizvodnih procesov. Programska oprema takrat praviloma ni bila
povezana oziroma integrirana. Zaradi težnje po integraciji in lažjem obvladovanju
poslovne programske opreme so se sčasoma razvile sodobne, standardne celovite
informacijske rešitve (ERP), ki so poenotile podatke med različnimi področji oziroma
procesi podjetja. Po drugi strani pa je ostala neučinkovitost rešitev ERP v povezavi s
sistemi za avtomatizacijo proizvodnje in zajemom podatkov v proizvodnem procesu
(MES). Podobno kot so se razvile rešitve ERP, ki informatizirajo večino poslovnih procesov
v podjetjih, so se tudi na področju informacijskih sistemov v proizvodnji pojavile
standardne rešitve MES, ki služijo informatizaciji, zajemu podatkov v proizvodnem
procesu ter upravljanju opreme v proizvodnji v realnem času.
Sistemi MES praviloma ne morejo delovati samostojno in so v večini primerov integrirani
z rešitvijo ERP v podjetju. Za vzpostavitev učinkovite kombinacije rešitve ERP in sistema
MES je pomembno pravilno uvajanje in integracija obeh sistemov.
Najprej smo predstavili rešitve ERP, predstavnike rešitev ERP in predstavili proizvodni
modul rešitve ERP. Nato smo predstavili sisteme MES ter predstavnike sistemov MES.
V osrednjem delu magistrske naloge smo predstavili načine uvajanja rešitev ERP in
sistemov MES ter nato koncepte integracije informacijskih sistemov s poudarkom na
integraciji rešitev ERP in sistemov MES.
V zadnjem delu magistrske naloge smo analizirali primere integracije rešitve SAP ERP in
sistema MES v proizvodnih podjetjih avtomobilske industrije.
V teoretičnem delu magistrske naloge smo določili 3 hipoteze, ki smo jih z raziskavo
preverjali v dveh mednarodnih podjetjih v avtomobilski industriji in prišli do naslednjih
ugotovitev. Raziskava je potrdila ključen pomen matičnih podatkov proizvodnega modula
rešitve ERP za izvajanje proizvodnega procesa tako v rešitvi ERP kot sistemu MES; da je
koncept hkratne uvedbe ERP rešitve in sistema MES najpomembnejši koncept uvajanja
ter, da je stabilno delovanje omrežja ključnega pomena za delovanje integracijskih
vmesnikov.
Z magistrsko nalogo smo torej poudarili pomen in kompleksnost integracije
informacijskih sistemov na primeru integracije rešitve ERP in sistemov MES s tehničnega
vidika, vidika procesov, podatkov ter integracije na aplikativnem nivoju.
Ključne besede: celovite informacijske rešitve, ERP, SAP, sistemi za upravljanje
proizvodnega procesa, MES, integracija informacijskih sistemov, integracija rešitve ERP
in sistema MES
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ABSTRACT
In global competition, manufacturing companies are almost forced to establish high level
of automatization and informatization of business and manufacturing processes. In time
companies began using many different software products and information systems to
informatize parts of business and manufacturing processes. Usually software products
were not integrated. Problems to manage and integrate software lead to standard
software solutions. One example of such solutions are enterprise resource planning
(ERP) solutions. ERP solutions standardized processes and data across company. ERP
solutions cover most of the processes in the company but they are not best solution to
drive production and production processes on the operational level and interface to the
manufacturing equipment. Informatization of processes in production also started with
software products which informatized parts of processes. There were same problems
which lead to ERP solutions which lead to standardized solutions for production on
operation level. In time manufacturing execution systems (MES) emerged which
informatized most of processes at the production level. Usually MES systems must be
integrated to higher level Information systems in companies, usually ERP systems.
At the beginning of master’s thesis we present ERP solutions, examples of ERP solutions
and production module of ERP solution. Then we present MES systems and some
examples of MES systems. We continue with presentation of implementation strategies
of ERP solutions and MES systems with focus on integration of ERP solutions and MES
systems.
Last part of master’s thesis is analysis of integration between SAP ERP solution and MES
systems in companies in automotive industry.
In theoretical part of master’s thesis we defined 3 hypothesis which were confirmed in
research in two international companies in automotive industry. The conclusions were:
master data in production module of ERP solution is crucial for process execution in ERP
solution and MES system; implementation strategy where we implement ERP solution
and MES system at the same time is most important concept of implementation; stable
network connections are crucial for execution of integration interfaces.
In master’s thesis we emphasized importance and complicity of information systems
integration with focus on ERP solutions and MES systems from technical, process, data
and application integration view.
Key Words: Enterprise resource planning, ERP, SAP, Manufacturing execution systems,
information systems integration, ERP and MES integration
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1 UVOD
1.1 OPIS PODROČJA IN OPREDELITEV PROBLEMA
Globalna konkurenca ter zahteve po krajših in negotovih življenjskih ciklih izdelkov od
proizvodnih podjetij zahtevajo spremembe. Kupci zahtevajo kratke dobavne roke, nizke
cene in večjo prilagodljivost izdelkov. Zmožnost podjetja, da lahko hitro in učinkovito
odreagira na zahteve kupcev in zadovolji njihove potrebe, je postala konkurenčna
prednost za mnoga podjetja (Neves, Marins, Akabame, & Kanaane, 2015).
Za dosego diferenciacije in učinkovitejše proizvodnje so mnoga podjetja izvedla velike
investicije v avtomatizacijo proizvodnje s pomočjo krmilnih sistemov (angl.
Programmable Logic Controlles; v nadaljevanju PLC) in sistemov SCADA (angl.
Supervisory Control and Data Acqusition) (Aized, 2012).
Hkrati z avtomatizacijo proizvodnje je večina velikih in srednje velikih podjetij v
avtomobilski industriji uvedla sodobne informacijske sisteme, med drugim celovite
informacijske rešitve (angl. Enterprise Resource Planning; v nadaljevanju ERP), ki so
poenotile podatke med različnimi področji oziroma procesi podjetja (Boucher & Yalcin,
2006), (Curry & Feldman, 2011) (Neves, Marins, Akabame, & Kanaane, 2015).
Rešitve ERP definiramo kot (1) nabor vnaprej pripravljenih programskih modulov, ki
tečejo na skupni arhitekturi in jih podjetja lahko uporabijo kot osnovo za integracijo
podatkov, procesov in informacijske tehnologije v realnem času v notranjih in zunanjih
vrednostnih verigah (Anderegg, 2000), (Kalakota & Robinson, 2001), (Bradford, 2010);
(2) podrobno poznavanje poslovnih praks, ki so si jih ponudniki rešitev ERP pridobili med
uvajanjem uvedb v različnih podjetjih, in tako občutno vplivajo na oblikovanje poslovnih
procesov v podjetju, ki uvaja rešitev ERP (Hoeven, 2009), (Sneller, 2014), in (3) vnaprej
pripravljen »polizdelek« s tabelami in parametri, ki jih uvajalci rešitev ERP nastavijo
(konfigurirajo), prilagodijo in integrirajo z drugimi informacijskimi sistemi v podjetju ob
uvedbi rešitve ERP v podjetje (Shanks, Sedon, & Willcocks, 2003), (Harwood, 2004). Cilj
rešitev ERP je, da je pretok informacij bolj dinamičen in v realnem času, s čimer se poveča
uporabnost in vrednost informacij. Če povzamemo, so rešitve ERP kritični informacijski
sistem današnjih podjetjih, ki rešujejo problem povezovanja informacij iz različnih virov
znotraj in zunaj okolja podjetja, da bi bili na voljo v realnem času za vse zaposlene in
partnerje podjetja (Laudon & Laudon, 2014). Več avtorjev zato poudarja, da mora
podjetje izbrati tisto rešitev ERP, ki se najbolje prilega podjetju (Shields, 2001), (Kalakota
& Robinson, 2001), (Hamilton, 2002), (Gattiker & Goodhue, 2005), (Hoeven, 2009),
(Laudon & Laudon, 2014). Rešitev ERP, ki jo organizacija izbere, mora zagotavljati
načrtovano funkcionalnost; omogočati, da se rešitev ERP prilagaja na spremembe v
poslovnem okolju; omogočati enostavno povezljivost (integracijo) z drugimi
informacijskimi sistemi v podjetju in izven njega, omogočati metodologijo uvedbe
(podporo uvedbi, učne materiale, v naprej pripravljene procedure za uporabnike,
procesne modele idr.). Zato se danes organizacije ne ubadajo več z vprašanjem, ali je
rešitev ERP potrebno uvesti, pač pa, kako naj bo rešitev ERP uvedena, da bo organizacija
pridobila največ možnih pozitivnih učinkov z nje (Yu, 2005).
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Izziv pa je ostala neučinkovitost rešitev ERP v povezavi s sistemi za avtomatizacijo
proizvodnje (kontrola procesa, kakovost, interna logistika). Rešitev, ki odpravlja oviro
med sistemi za avtomatizacijo proizvodnje in rešitvami ERP, je uvedba sistema MES (angl.
Manufactoring Execution System), ki zagotovi potrebne povezave in integracijo procesov
(Jutras, 2009a), (Laudon & Laudon, 2014).
Sistem MES lahko tako opredelimo kot sistem, ki zagotovi integracijo med rešitvijo ERP
in sistemi, ki upravljajo proizvodnjo (Meyer, Fuchs, & Thiel, 2009). Namen sistema MES
je nadzor nad proizvodnim procesom, zagotavljanje pogojev za fleksibilnost
proizvodnega procesa in zagotavljanje optimalnega proizvodnega procesa (Goueva da
Costa & Pinheiro de Lima, 2009), (Woznica & Healy, 2009), Choi et al., 2002; Blackstone
& Cox, 2004). Sistem MES zajema podatke iz proizvodnega procesa (oprema, čas, stroški)
na mestu nastanka (proizvodnja) v realnem času (Leitao, in drugi, 2012), (Stamatis,
2010).
Združenje MESA (Manufacturing Execution Systems Association), ki združuje ponudnike
integriranih sistemov MES, opredeljuje sistem MES kot sistem, ki generira informacije in
omogoča optimizacijo proizvodnih aktivnosti (MESA, 2015).
Funkcionalnosti sistema MES lahko razdelimo v 3 sklope (Kall, 1999; (Huang C.-Y. , 2002),
(Kletti, 2007):
 Osnovne funkcionalnosti sistema MES;
 Komunikacija z osnovnim informacijskim sistemom podjetja (npr. rešitev ERP);
 Komunikacija z okoljem in opremo v proizvodnem procesu.
Tako kot rešitve ERP med drugim pokrivajo tudi področja (procese) proizvodnje,
kakovosti in človeških virov (t.i. moduli rešitve ERP), lahko podobno definiramo tudi
funkcijske skupine v sistemih MES (Hwang, 2006; (Kletti, 2007):
 proizvodnja (zajem podatkov o osebah in strojih, zajem podatkov iz strojne
opreme, interna logistika idr.);
 kakovost (statistična kontrola, upravljanje neskladnosti, vhodna kontrola,
kontrola opreme idr.);
 človeški viri (beleženje časa dela zaposlenih, normiranje, kratkotrajno planiranje
števila delavcev, kontrola pristopa, eskalacije idr.).
Komunikacija med sistemom MES in rešitvijo ERP poteka (Huang C.-Y. , 2002), (Meyer,
Fuchs, & Thiel, 2009):
 informacijski tok med rešitvijo ERP in sistemom MES (prenos delovnih nalogov
rešitve ERP, status zaposlenih) ter
 informacijski tok med sistemom MES in rešitvijo ERP (podatki realizacije,
materialni premiki, alarmi).
Preostala komunikacija poteka med sistemom MES in sistemi za avtomatizacijo
proizvodnje. Komunikacija je lahko enosmerna (statusi opreme, realizacija, alarmi) ali
dvosmerna (upravljanje sistemov za avtomatizacijo proizvodnje) (Zayati, Biennier,
Moalla, & Badr, 2012).
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Sistem MES lahko uvedemo na naslednje načine (Meyer, Fuchs, & Thiel, 2009), (Kletti,
2007):
 Rešitev ERP in sistem MES uvajamo sočasno in hkrati izvedemo integracijo.
 Sistem MES uvajamo v okolje, kjer je že uvedena rešitev ERP.
 Rešitev ERP uvajamo v okolje, kjer je že uveden sistem MES.
Za uspešno uvedbo sistema MES je ključnega pomena integracija z obstoječo rešitvijo
ERP (oziroma rešitvijo ERP, ki ga uvajajo, če gre za hkratno uvedbo). Zagotoviti je
potrebno tako tehnično (izdelava podatkovnih vmesnikov) kot vsebinsko (kompatibilnost
procesov, podatkovnih struktur, uvedba ustreznih funkcionalnosti modulov rešitve ERP)
integracijo sistemov (Kletti, 2007), (Zhou B. , Wang, Ke, & Li, 2013), (Gerber, Theorin, &
Johnsson, 2014).

1.2 NAMEN IN CILJ RAZISKAVE
Namen
Namen magistrske naloge je raziskati dejavnike vzpostavitve integracije rešitev ERP in
sistemov MES in raziskati koncepte integracije rešitve ERP in sistema MES tako s
procesnega kot tehničnega vidika.
Cilji
Cilje smo razdelili na tiste v teoretičnem in tiste v empiričnem delu.
Cilji v teoretičnem delu so:
 Predstaviti rešitve ERP in arhitekturo rešitev ERP, s poudarkom na integraciji
rešitev ERP in sistemov MES.
 Predstaviti sisteme za upravljanje proizvodnega procesa (MES), s poudarkom na
integraciji rešitev ERP in sistemov MES.
 Predstaviti načine uvajanja rešitev ERP in sistemov MES, s poudarkom na
razlikah v pristopih.
 Predstaviti koncepte integracije rešitev ERP in sistemov MES.
Cilji v empiričnem delu so:
 Raziskati dejavnike vzpostavitve integracije med rešitvijo ERP in sistemom MES
iz procesnega vidika.
 Raziskati dejavnike vzpostavitve integracije med rešitvijo ERP in sistemom MES
iz tehničnega vidika.
 Preveriti koncepte integracije rešitev ERP in sistemov MES.
V magistrski nalogi bomo preverjali 3 hipoteze, ki jih predstavljamo v nadaljevanju.
H1: Urejenost matičnih podatkov proizvodnega modula rešitve ERP je ključna za uspešno
integracijo rešitve ERP in sistema MES.
Hipotezo bomo preverili z metodo raziskave primera (angl. case research) tako, da smo
v dveh mednarodnih podjetjih avtomobilske industrije (slovensko in nemško podjetje)
izbrali sogovornike s področja managementa, informatike in proizvodnje, v vsakem
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odvisno od velikosti podjetja, s katerimi bomo izvedli strukturirane intervjuje na osnovi
vnaprej pripravljenih vprašanj. Na osnovi pridobljenih odgovorov smo izvedli še
globinske intervjuje za potrjevanje/zavrnitev hipoteze.
H2: Za integracijo rešitve ERP in sistema MES je najpomembnejši koncept sočasne uvedbe
rešitve ERP in sistema MES.
Hipotezo bomo preverili z metodo raziskave primera (angl. case research) tako, da smo
v dveh mednarodnih podjetjih avtomobilske industrije (slovensko in nemško podjetje)
izbrali sogovornike s področja managementa, informatike in proizvodnje, v vsakem
odvisno od velikosti podjetja, s katerimi bomo izvedli strukturirane intervjuje na osnovi
vnaprej pripravljenih vprašanj. Na osnovi pridobljenih odgovorov smo izvedli še
globinske intervjuje za potrjevanje/zavrnitev hipoteze.
H3: Zanesljivo računalniško omrežje (LAN, WLAN, WAN) v proizvodnji in proizvodnih
lokacijah je ključnega pomena za stabilno in zanesljivo delovanje integracijskih
vmesnikov rešitve ERP in sistema MES.
Hipotezo bomo preverili z metodo raziskave primera (angl. case research) tako, da smo
v dveh mednarodnih podjetjih avtomobilske industrije (slovensko in nemško podjetje)
izbrali sogovornike s področja managementa, informatike in proizvodnje, v vsakem
odvisno od velikosti podjetja, s katerimi smo izvedli strukturirane intervjuje na osnovi
vnaprej pripravljenih vprašanj. Na osnovi odgovorov in preučevanja projektne
dokumentacije projektov v teku (prvo podjetje uporablja koncept hkratne uvedbe rešitve
ERP in sistema MES, drugo podjetje pa koncept naknadne vpeljave sistema MES) smo
potrdili/zavrnili hipotezo.

1.3 PREDPOSTAVKE IN OMEJITVE
Predpostavke:
 Vse omenjene rešitve ERP v raziskavi se po znanih kriterijih uvrščajo med rešitve
ERP.
 Vsi omenjeni sistemi MES v raziskavi se po znanih kriterijih uvrščajo med sisteme
MES.
 Raziskava se ne omejuje na posamezno rešitev ERP, pač pa se nanaša na rešitve
ERP na splošno, razen v delu poglavja 2, in sicer v poglavju 2.4, kjer bomo
natančneje opisali rešitev SAP ERP.
 Predpostavljamo, da podjetje želi uvesti najprimernejšo rešitev ERP in sistem
MES v predvidenem času, s predvidenimi viri in v predvidenem obsegu.
Omejitve:
 Rešitve ERP bomo obravnavali na splošno in se ne bomo osredotočili na
posamezno podjetje niti ne na posamezno panogo.
 Sisteme MES bomo obravnavali z vidika uvedbe v avtomobilsko industrijo
(serijska proizvodnja).
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Projektna dokumentacija proučevanih projektov v teku je zaupne narave, zato
v nalogi ne bomo razkrili tistih delov, ki so poslovna skrivnost podjetja.
V raziskavi se bomo omejili na dve podjetji v avtomobilski industriji, zato
rezultatov ne bomo mogli posplošiti na celotno področje avtomobilske
industrije.

1.4 PREDVIDENE METODE RAZISKOVANJA
Za pridobitev informacij smo uporabili tako primarne kot sekundarne vire.
V teoretičnem delu raziskave smo uporabili naslednje metode (Zelenika, 2000):
 Metodo deskripcije, s katero bomo pojasnili ključne teoretične pojme s področja
rešitev ERP, sistemov MES ter uvajanja le-teh.
 Metodo kompilacije, s katero bomo povzeli spoznanja, stališča in sklepe drugih
avtorjev in na ta način prišli do lastnih sklepov in zaključkov.
 Metodo komparacije, s katero bomo primerjali ugotovitve različnih avtorjev s
področja rešitev ERP, sistemov MES ter uvajanja le-teh.
Raziskava bo v teoretičnem delu obsegala predvsem pregledovanje obstoječih virov, in
sicer strokovne in znanstvene literature (knjige in članki) ter pregled obstoječe interne
dokumentacije podjetij o projektu integracije.
V empiričnem delu raziskave bomo na osnovi spoznanj in ugotovitev iz teoretičnega dela
uporabili naslednje metode:
 Metodo raziskave primera (angl. case research), s katero bomo preverjali
hipoteze. V ta namen bomo v dveh proizvodnih podjetjih izbrali sogovornike iz
različnih področij (do pet oseb s strani menedžmenta, do pet oseb iz informatike
in do pet ključnih uporabnikov), s katerimi bomo izvedli strukturirane intervjuje
na osnovi vnaprej pripravljenih vprašanj. Na osnovi pridobljenih odgovorov bomo
izvedli še globinske intervjuje glede potrjevanja/zavrnitve hipotez. Preučevali
bomo projektno dokumentacijo projektov v teku (prvo podjetje uporablja
koncept hkratne uvedbe rešitve ERP in sistema MES, drugo podjetje pa koncept
naknadne vpeljave sistema MES po že uvedeni rešitvi ERP).
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2 CELOVITE INFORMACIJSKE REŠITVE (ERP)
2.1 Opredelitev rešitev ERP
Informacijski sistemi (kot so funkcijski IS: marketinški IS, IS človeških virov, finančni IS,
računovodski IS, proizvodni IS) so običajno integrirani v med-funkcijski poslovni sistem.
Takšen sistem podpira poslovne procese kot so razvoj izdelka, proizvodnja, distribucija,
nabava, podpora stranki itd. (Laudon & Laudon, 2014). Veliko organizacij uporablja
informacijsko tehnologijo (IT) za razvoj integriranega medfunkcijskega sistema
organizacije, ki presega tradicionalne poslovne funkcije ter prenovi in izboljšuje poslovne
procese znotraj celotne organizacije, ki so ključnega pomena za poslovanje (Kalakota &
Robinson, 2001). Te organizacije vidijo medfunkcijske organizacijske sisteme kot
strateško pot uporabe IT za deljenje informacijskih virov in izboljšanje učinkovitosti in
uspešnosti poslovnih procesov, za razvoj strateških odnosov s kupci, dobavitelji in
poslovnimi partnerji (O'Brien, 2004), (Bradford, 2010). Tako rešitve ERP služijo kot
medfunkcijska organizacijska hrbtenica, ki integrira in avtomatizira veliko notranjih
poslovnih procesov in IS znotraj proizvodnje, logistike, distribucije, računovodstva, financ
in človeških virov v organizaciji (O'Brien, 2004). Dodaja, da je medfunkcijski sistem
organizacije, ki ga vodi, integrirana rešitev programskih modulov, ki podpirajo osnovne
notranje poslovne procese v organizaciji.
Rešitve ERP so osrednja programska oprema, ki jo organizacije uporabljajo za
koordiniranje vseh informacij na vseh področjih poslovanja (Motiwalla & Thompson,
2009). Rešitve ERP pomagajo upravljati organizacijske poslovne procese, uporabljajo
enotno podatkovno bazo in vključujejo managerska orodja za poročanje. Rešitve ERP
podpirajo učinkovito uporabo poslovnih procesov z integriranjem aktivnosti poslovanja,
ki vključuje prodajo, marketing, proizvodnjo, logistiko, računovodstvo in zaposlene
(Monk & Wagner, 2006).
Rešitve ERP so računovodsko usmerjene, na relacijskih bazah podatkov temelječe
rešitve, ki vključujejo integracijo več modulov, skupaj s programsko rešitvijo za
ugotavljanje in načrtovanje potrebnih virov organizacije (Adam & Sammon, 2004).
Rešitve ERP zagotavljajo enoten uporabniški vmesnik za vse module, kot so upravljanje
načrtovanja izdelkov, nabava surovin in izdelkov, vodenje zalog, distribucije in logistike,
planiranje proizvodnje, izkoriščenost zmogljivosti, sledenje naročil kot tudi načrtovanje
na področju financ in človeških virov. Gre za razširitev načrtovanja proizvodnih virov
(angl. Manufacturing Resource Planning; v nadaljevanju MRP II) (BusinessDictionary,
2016).
Rešitve ERP so strateško orodje, ki pomaga organizaciji, da pridobi prednost pred svojimi
konkurenti, tako da uspešno integrira njene ključne poslovne dejavnosti, sinhronizira,
načrtuje in optimizira razpoložljive vire v obstoječem izjemno konkurenčnem okolju.
Njegova uporaba je veliko širša, kot je načrtovanje organizacijskih virov. Organizacije
(posebej tiste, ki se širijo globalno) se srečujejo z veliko težavami pri pridobitvi zahtevanih
informacij v realnem času. Integracija poslovnih procesov izboljšuje koordinacijo med
aplikacijami, poenostavlja delovne tokove in procese in tako ohranja in zadovoljuje kupce
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z dostavljanjem naročil v času (angl. Just In Time; v nadaljevanju JIT) in jih obvešča o
njihovem trenutnem statusu odprtih naročil (Boucher & Yalcin, 2006). Zaradi tega je
organizacija bolj časovno občutljiva (Ammar, 2007). Dodaja, da so rešitve ERP zelo
pomembne in so postale nepogrešljive v današnjem preživetju organizacij.
Vsebina kratica ERP ne odraža tega, kar rešitve ERP danes v resnici so. Rešitve ERP
integrirajo vse oddelke in funkcije znotraj organizacije v enoten računalniški sistem, ki
lahko služi za potrebe vseh teh različnih oddelkov (Hoeven, 2009). Integriran program
teče na eni podatkovni bazi, tako da različni oddelki lahko enostavneje delijo informacije
in komunicirajo med sabo. Rešitev ERP stare samostojne računalniške sisteme v financah,
človeških virih, proizvodnji in skladišču zamenjuje z enim poenotenim programom, ki je
razdeljen na module, ki se v grobem želijo približati starim samostojnim programom.
Zgrajene so tako, da ni potrebno uvajati (nameščati) celotnega paketa modulov, pač pa
organizacija izbere tiste module, ki jih za svoje poslovanje potrebuje (Koch & Wailgum,
2008).
Velike organizacije so začele nameščati rešitve ERP v 90-ih kot konceptualno ogrodje in
katalizator za prenovo poslovnih procesov. Danes so rešitve ERP prepoznane kot nujna
sestavina, ki jih večina organizacij potrebuje, da lahko posluje učinkovito, agilno in
odzivno, kar je zahteva za uspeh v današnjem dinamičnem poslovnem okolju (O'Brien,
2004).
Rešitev ERP je tehnološka hrbtenica za e-poslovanje, ogrodje za transakcije celotne
organizacije s povezavami do obdelave prodajnih nalogov, upravljanja zaloge in kontrol,
načrtovanja proizvodnje in distribucije ter financ (Kalakota & Robinson, 2001). Glavni
moduli rešitev ERP so: načrtovanje proizvodnje, integrirani logistični procesi,
računovodstvo in finance, človeški viri ter upravljanje prodaje, distribucije in nabave
(Kalakota & Robinson, 2001).
Rešitve ERP so opredeljene kot rešitve, ki podjetjem ponudijo cel nabor poslovnih
aplikacij. Orodja ERP si delijo skupne procese in podatkovni model, ki zajema v širino in
globino operativne celotne (angl. end-to-end) procese kot so v financah, človeških virih,
distribuciji, proizvodnji, storitvah in oskrbovalni verigi. Rešitve ERP avtomatizirajo in
podpirajo veliko administrativnih in operativnih poslovnih procesov v več panogah,
vključno v storitvenih panogah. Vendar je uvedba rešitev ERP zelo draga in zato je
poslovne prednosti težko upravičiti in razumeti. Poslovne prednosti so na štirih
področjih: IT prihranki, učinkovitost poslovnih procesov, platforma za standardizacijo
procesov in katalizator za podjetniško inovativnost. Večina podjetij se osredotoča na prvi
dve področji, saj ju je enostavneje izmeriti, medtem ko imata drugi dve področji pogosto
pomembnejši vpliv na podjetje (Gartner, 2016a).
Rešitev ERP združuje uporabo vseh organizacijskih primarnih poslovnih procesov z
namenom večje učinkovitosti in obdržanja konkurenčne pozicije. Vendar brez uspešne
uvedbe prednosti projekta, kot sta izboljšana učinkovitost in konkurenčna prednost, ne
bosta vidni. V osnovi je rešitev ERP organizacijski IS, ki integrira in kontrolira vse poslovne
procese znotraj celotne organizacije. Tako ima danes ključni pomen kot strateško orodje
v konkurenčnem poslovnem okolju. Rešitev ERP omogoča nemoten pretok skupnih
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funkcionalnih informacij in praks v celotni organizaciji. Poleg tega izboljšuje zmogljivosti
oskrbovalne verige in znižuje čas kroženja (Addo-Tenkorang & Helo, 2011).
Veliko organizacij je poudarilo sledeče štiri ključne poslovne vrednosti v uporabi rešitve
ERP (O'Brien, 2004):
1. Kakovost in učinkovitost. Rešitev ERP tvori ogrodje za integrirane in izboljšane
organizacijske notranje poslovne procese, katere rezultat je signifikantno
izboljšanje kakovosti in učinkovitosti storitev za kupce, proizvodnje in distribucije.
2. Zmanjšanje stroškov. Veliko organizacij poudarja signifikantno zmanjšanje
stroškov v povezavi s procesiranjem transakcij in strojne opreme, programske
opreme in IT podpornega osebja, v primerjavi z neintegriranimi obstoječimi
(zakonsko obveznimi) sistemi, ki jih je nadomestila rešitev ERP.
3. Podpora poročanju. Rešitve ERP zagotavljajo managerjem ključne medfunkcijske
informacije glede poslovne zmogljivosti takoj, kar pomembno izboljša njihovo
zmožnost odločanja na ravni celotnega poslovanja organizacije.
4. Agilnost1 organizacije. Uvedba rešitve ERP zlomi veliko obstoječih organizacijskih
in funkcijskih zidov (t.i. silosov) poslovnih procesov, IS in informacijskih virov.
Rezultat tega je fleksibilna organizacijska struktura, odgovornost na ravni
vodstva, in vloge dela, in zato mora biti agilna in prilagodljiva organizacija in
delovna sila, ki lahko enostavneje izkoristi nove poslovne priložnosti.
Industrijsko-specifične verzije. Večina rešitev ERP podpira proizvodne organizacije z
diskretno proizvodnjo (angl. discrete manufacturing2), vendar pa nekatere proizvodne
organizacije uporabljajo procesno proizvodnjo (angl. process manufacturing) kot so npr.
naftne, kemične in storitvene organizacije, ki merijo svoje izdelke v drugih enotah. Zato
so ponudniki rešitev ERP pripravili vnaprej prilagojene sklope aplikacij, ki podpirajo
različne vertikalne potrebe. Še vedno je treba opraviti nekaj prilagoditev, vendar sedaj
obstajajo industrijske verzije paketov, ki so namenjeni: trgovini na drobno, medijem,
javnim gospodarskim družbam, visokemu šolstvu, bančništvu … (Koch & Wailgum, 2008)
2.1.1 Zgodovinski razvoj rešitev ERP
Zgodovinski razvoj rešitev ERP je potekal skozi štiri faze (Anderegg, 2000), (Hoeven, 2009)
(Wallace & Kremazr, 2001) (Harwood, 2004):
I.

II.

Povratna zanka naročanja (angl. Reorder point). V petdesetih letih prejšnjega
stoletja so se pojavili programi, ki so se uporabljali za avtomatizacijo enostavnih
(rutinskih) opravil in so omogočali ponovno naročanje materiala in izdelkov na
osnovi proizvodnih kosovnic, varne zaloge in podporo delovnim nalogom.
Planiranje materialnih virov (angl. Material Resource Planning; v nadaljevanju
MRP). S širjenjem funkcionalnosti programa povratne zanke naročanja na

1

Agilnost (angl. agility) pomeni delaven, prizadeven (SAZU, 2016).

2

Diskretno proizvodnjo označujemo kot proizvodnjo, kjer lahko izdelke preštejemo.
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III.

IV.

področje celotnega naročanja materiala za proizvodnjo in ostalega materiala za
delovanje v podjetju. Ti programi so bili popularni na začetku šestdesetih let in
so vključevali naslednjo funkcionalnost: uporabo proizvodnih kosovnic (kaj želim
proizvajati), upravljanje z zalogami (kateri material potrebujemo), podporo
delovnim nalogom (koliko materiala imamo na zalogi), načrtovanje proizvodnih
procesov (koliko materiala je potrebno zagotoviti), nadzor nad proizvodnimi
procesi in upravljanje s pomanjkanjem materiala (Motiwalla & Thompson, 2009).
Tako je organizacija APICS3 opredelila rešitve MRP kot skupek tehnik, ki
uporabljajo proizvodne kosovnice, podatke zalog in glavni proizvodni načrt za
pripravo seznama potrebnih materialov (APICS, 2015).
Planiranje proizvodnih virov (angl. Manufacturing Resource Planning; v
nadaljevanju MRP II). Rešitve MRP II so se pojavile po letu 1975 in vključujejo
poleg funkcionalnosti rešitev MRP tudi načrtovanje proizvodnih kapacitet in
spremljanje informacij o stanju proizvodnega procesa ter principe povratnih zank
za opozarjanje na neustrezne zmogljivosti virov (Motiwalla & Thompson, 2009).
Združenje APICS je tako opredelilo rešitve MRP II kot računalniško modelirane
tehnike za analizo in kontrolo zahtevnih proizvodnih operacij (APICS, 2011). Na
osnovi zbranih proizvodnih podatkov (material, montaža, viri) se izračuna čas
izdelave in stroškov za vse posamezne komponente. Tako se lahko na osnovi
narejenega naročila izračuna datum dostave. Rešitve ERP prav tako omogočajo
vodenje kupcev, dobaviteljev in računovodske funkcije. Glavni učinki uvedbe
rešitev MRP II so: zmanjšanje zalog, natančna napoved dobavnih rokov, natančna
stroškovna opredelitev v vsakem koraku proizvodnega procesa, izboljšana
uporaba proizvodnih zmogljivosti, hitrejši odziv na spremenjene razmere in
nadzor nad vsemi fazami proizvodnje.
Rešitve ERP. Leta 1990 je organizacija Gartner Group začela uporabljati izraz
rešitve ERP za rešitve, ki so širile funkcionalnost rešitev MRP II na druga poslovna
področja, kot so finance, človeški viri, vzdrževanje itd., in katerih glavna značilnost
je, da omogočajo večjo raven integracije poslovanja (Adam & Sammon, 2004).

Leta 2013 je Gartner opredelil okolje postmodernih rešitev ERP (angl. postmodern ERP).
Postmoderne rešitve ERP temeljijo na tehnoloških strategijah, ki avtomatizirajo in
povezujejo administrativne in operativne poslovne zmogljivosti (kot so finance, človeški
viri, nabava, proizvodnja in distribucija) z ustreznimi ravnmi integracije, ki izravnava
prednosti, ki jo prinaša integracija dobavitelja proti poslovni prilagodljivosti in okretnosti.
Gartner predstavlja dve smeri strategij rešitev ERP: upravne strategije ERP (angl.
administrative ERP strategy) in operativne strategije ERP (angl. operational ERP strategy)
(Gartner, 2016b).
Upravne strategije ERP se osredotočajo na upravne vidike rešitev ERP, predvsem na
finance, upravljanje s človeškim kapitalom in posredno z naročili. Nekatere panoge ne
potrebujejo operativnega dela rešitev ERP kot npr. proizvodnjo ali distribucijo.

3

Združenje APICS (angl. American Production and Inventory Control Society) je vodilno profesionalno
združenje za upravljanje oskrbovalne verige (angl. Supply Chain Management; v nadaljevanju SCM).
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Osredotočajo se na upravne (administrativne) funkcije, kjer so lahko vključene tudi
industrijsko specifične funkcionalnosti (npr. upravljanje z nepovratnimi sredstvi v
visokem šolstvu in javnem sektorju, projekt zagotavljanja, obračuna in stanja sredstev v
strokovnih službah). Te panoge se običajno uvrščajo med storitveno usmerjena podjetja
(angl. service-centric industries).
Operativne strategije ERP. Proizvodne organizacije, distribucijske organizacije, podjetja,
ki prodajajo na drobno, itd. (včasih jih imenujemo tudi kot v izdelek usmerjena podjetja)
bodo verjetno razširile strategijo ERP preko upravnih nalog, s funkcionalnostjo, kot je
upravljanje z naročili, proizvodnja in oskrbovalna veriga itd., da bi povečali učinkovitost
svojega delovanja. Prav tako velja tudi za tista podjetja, ki se ukvarjajo s sredstvi (angl.
asset-intensive organizations), kot so javne službe (angl. utilities) in rudarstvo, ki
vključujejo delovanje in vzdrževanje sredstev v okviru rešitev ERP. Te organizacije lahko
imajo korist od integracije med upravnimi in operativnimi zmogljivostmi, kjer imajo
operativne transakcije finančni vpliv, ki se neposredno odraža v finančnem modulu
(Gartner, 2016b).
2.1.2 Trendi na področju rešitev ERP.
Rešitve ERP se ves čas razvijajo na področju posvojitve novega razvoja in tehnologije ter
zahtev na trgu. V času od opredelitve rešitev ERP so se v razvoju rešitev ERP pojavili štirje
pomembni trendi (Kalakota & Robinson, 2001) (O'Brien, 2004):
I.
II.
III.
IV.

Izboljšave v integraciji in fleksibilnosti – fleksibilne rešitve ERP (angl. flexible ERP)
Razširitev na e-poslovanje – Spletni dostop rešitve ERP (angl. web-enabled ERP)
Širši doseg novih uporabnikov – Medpodjetniške rešitve ERP (angl.
interenterprise ERP) in
Posvojitev internetnih tehnologij – e-poslovne zbirke (angl. e-Business Suites)

Fleksibilne rešitve ERP. Glavna slabost osnovnih rešitev ERP z začetka 90-let je bila
nefleksibilnost, ki pa so jo ponudniki rešitev ERP sčasoma spremenili v fleksibilne rešitve
ERP. Organizacije, ki so namestile rešitve ERP, so pritiskale na ponudnike rešitev ERP, da
naredijo bolj odprte, fleksibilne, na programskih standardih temelječe arhitekture. To je
povzročilo, da je bilo programsko opremo enostavneje integrirati z ostalimi aplikacijami
poslovnih uporabnikov, kot tudi enostavneje narediti manjše spremembe, da se je rešitev
bolje prilegala organizacijskim poslovnim procesom (Motiwalla & Thompson, 2009). Npr.
SAP R/3 Enterprise je leta 2002 izdal novo verzijo, ki je bila uspešen naslednik
predhodnika. Tudi ostali ponudniki rešitev ERP (Oracle, PeopleSoft in J.D. Edwards) so
razvili bolj fleksibilne rešitve ERP.
Spletni dostop do rešitve ERP je drugi korak v razvoju rešitev ERP. Rast interneta in
organizacijskih intranetov in ekstranetov je povzročila med programerskimi hišami (angl.
software companies), da so začele uporabljati tehnologijo interneta in graditi spletne
vmesnike (angl. web interfaces) in omrežne zmožnosti v rešitve ERP. Te funkcije so
naredile rešitve ERP lažje za uporabo in povezavo z drugimi notranjimi aplikacijami kot
tudi s sistemi organizacijskih poslovnih partnerjev.
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Internetna povezljivost je vodila v razvoj medorganizacijskih rešitev ERP, ki so
zagotavljale spletno povezavo med ključnimi deli sistema (kot sta zaloga ali proizvodnja)
v organizaciji in z njenimi kupci, dobavitelji, distributerji in drugimi. Te zunanje povezave
so dale signal integraciji med notranjimi moduli rešitve ERP in zunanje osredotočenimi
rešitvami, kot so upravljanje oskrbovalne verige (SCM) in s partnerji organizacije v
oskrbovalni verigi.
Ves ta razvoj pa je zagotovili poslovni in tehnološki zagon za integracijo funkcij ERP v eposlovne zbirke (angl. e-business suite). Večina ponudnikov rešitev ERP je razvila
modularne, na spletnih tehnologijah temelječe zbirke, ki integrirajo rešitev ERP, rešitev
SCM, rešitev upravljanja odnosov s strankami (angl. Customer Relationship
Management; v nadaljevanju CRM), naročila (angl. procurement), podporo poročanju
(angl. decision support), organizacijske portale (angl. enterprise portals) in druge
poslovne aplikacije in funkcije. Primeri so: Oracle e-Business Suite in SAP Business Suite,
ki vključuje SAP ERP, SAP SRM, SAP PLM, SAP CRM in SAP SCM.
Danes prepoznamo rešitve ERP po naslednjih lastnostih (O'Leary, 2005), (Sternad,
Analiza vplivov uporabe celovitih informacijskih rešitev na obnašanje uporabnikov :
doktorska disertacija , 2011):








so gotove programske rešitve, izdelane za arhitekturo odjemalec/strežnik, ki
lahko uporabljajo običajne ali spletne odjemalce,
integrirajo večino poslovnih procesov v podjetju,
obdelajo večino transakcij v podjetju,
uporabljajo bazo podatkov na ravni organizacije (vsak podatek je zapisan enkrat),
omogočajo vsem uporabnikom rešitve, da lahko dostopajo do podatkov v
realnem času,
večina poslovnih dogodkov je vnesena in obdelana v tej rešitvi,
omogoča načrtovanje različnih tipov proizvodnje (enkratno (naročniško,
individualno), ponavljajočo (serijsko) in procesno (kontinuirano)) ter različne
oblike vplivanja kupca na izdelavo izdelkov (izdelava na zalogo (angl. Make to
Stock; v nadaljevanju MtS), sestavljanje (montaža) po naročilu (angl. Assemble to
Order; v nadaljevanju AtO, izdelava po naročilu (angl. Make to Order; v
nadaljevanju MtO), razvoj in zdelava po naročilu (angl. Engineer to Order; v
nadaljevanju EtO) ter kombinacijo navedenega).

Danes vse rešitve ERP podpirajo več valut in jezikov, imajo tako imenovane vertikalne
(industrijske) rešitve za organizacije v različnih panogah ter omogočajo prilagajanje
funkcionalnosti na ravni konfiguriranja (nastavljanja različnih parametrov) (Sternad,
2005).
V rešitve ERP so vključene najboljše prakse (angl. best practices), saj so ponudniki rešitev
ERP sprogramirali svoje rešitve tako, da podpirajo tehnike, strategije, procese, akcije in
metodologije, ki so se izkazale kot najučinkovitejše (Bradford, 2010). Ko se uprava
organizacije odloči za izbiro določene rešitve ERP, se odločijo tudi za ponudnikov pogled
na te najboljše prakse. Moderne rešitve ERP nudijo podporo za različne najboljše prakse
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(Sneller, 2014). Tako lahko organizacije vključijo najboljše prakse rešitve ERP v svoje
poslovne procese.
Kljub temu da je področje rešitev ERP precej staro in tudi raziskano, ostaja še vedno
precej visok odstotek neuspešno ali delno uspešno uvedenih rešitev ERP. AddoTenkorang in Helo (2011) sta naredila pregled objav na temo rešitev ERP v letih od 2005
do 2010, kjer sta zasledila 210 člankov. Razdelila sta jih v 6 skupin: uvedba rešitev ERP,
optimizacija rešitev ERP, management v rešitvi ERP, ERP kot programska rešitev, ERP kot
upravljanje oskrbovalne verige in študije primerov.

2.2 Arhitektura in funkcionalnost rešitev ERP
Vsak IS temelji na računalniški arhitekturi, ki jo lahko opredelimo kot arhitekturo, ki
vključuje temeljne pojme in lastnosti IS v okolju ter vključuje elemente, odnose in
principe načrtovanja in razvoja le tega (IEEE, 2011). Zato bomo v nadaljevanju predstavili
logično arhitekturo in fizično arhitekturo rešitev ERP.
2.2.1 Logična arhitektura
Logična arhitektura (angl. logical architecture) rešitve ERP je sestavljena iz treh
elementov, in sicer: interakcije, podatkovne baze in poslovne logike (Sneller, 2014).
Interakcija se nanaša na izmenjavo podatkov med rešitvijo ERP in okoljem (npr. običajno
se uporabljata standarda EDI ali XML). Podatkovna baza je skladišče vseh podatkov, ki so
potrebni za pravilno delovanje rešitve ERP. Tako podatkovna baza rešitve ERP načrtuje,
dodaja, posodablja, izbira in briše podatke. Podatkovna baza vključuje tako
konfiguracijske podatke (angl. parameters), matične podatke (šifranti; angl. master data)
in transakcijske podatke (angl. transaction data). Ker podatkovna baza rešitve ERP
upravlja vse te podatke, je zato osnova za eno izmed značilnosti rešitev ERP: podatkovno
integracijo (Anderegg, 2000), (Kalakota & Robinson, 2001). Tretji element je poslovna
logika rešitve ERP, ki zagotavlja, da so poslovni procesi v rešitvi ERP primerno podprti. Ta
del vključuje veliko število najboljših praks, ki so sprogramirane v rešitvi ali pa jih je
mogoče konfigurirati. Poslovna logika rešitve ERP je tudi zelo pomembna značilnost
rešitev ERP, saj podpira poslovne procese skozi najboljše prakse.
2.2.2 Fizična infrastruktura
Fizična infrastruktura (angl. phisical architecture). Vsak IS je nameščen na fizično
arhitekturo IT, ki pa je sestavljena iz šestih elementov: trajnega hranjenja (diskovni
prostor), začasnega hranjenja (notranji pomnilnik – RAM), centralne procesne enote
(CPE), naprav za vnos podatkov, naprav za prikaz podatkov in omrežja za prenos
podatkov. Fizična arhitektura ni samo konceptualna. Zaradi tehnoloških inovacij je fizična
IT arhitektura visoko zmogljiva, kakovostna in hitro dostopna po nizkih cenah.
Programske aplikacije, ki so nameščene na tej opremi, so postale bolj zahtevne, kar
vsekakor velja tudi za rešitve ERP. V nadaljevanju bomo prikazali tri primere zelo poznane
IT arhitekture (mainframe arhitekturo, odjemalec/strežnik arhitekturo in arhitekturo
brskalnika) in kako lahko le-te podpirajo rešitve ERP. V realnosti se te čiste oblike IT
arhitekture ne pojavljajo, pač pa se pojavlja mešanica vseh tipov arhitektur (IEEE, 2011).
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Arhitektura velikih računalnikov (angl. mainframe architecture) se je pojavljala v letih
med 1960 in 1980. Ker je bila cena takšnega računalnika več milijonov €, so lahko imele
takšne sisteme samo zelo velike proizvodne organizacije, finančne institucije, javna
uprava in univerze. Glavni igralec velikih računalnikov je bil IBM. Za to arhitekturo je
značilna maksimalna centralizacija elementov arhitekture, z minimalnim številom
decentraliziranih elementov in omejenim mrežnim prometom. Velik računalnik je
centralni računalnik, ki je v podatkovnem centru organizacije, in na njem je ves
podatkovni prostor, notranji spomin in procesorska moč. Edini arhitekturni elementi, ki
so nameščeni na lokaciji uporabnikov, so terminali (angl. dumb terminals). Le-ti nimajo
procesorske moči, podatkovnega prostora, imajo pa zelo omejen notranji spomin. Z
namestitvijo rešitve ERP na fizično arhitekturo velikih računalnikov sledimo principom
centralizacije. Podatkovna baza rešitve ERP je nameščena na centralnem velikem
računalniku, prav tako tudi programska logika rešitve ERP. Izračuni in rokovanje s podatki
se izvajajo v centralnem notranjem spominu in centralni procesni enoti (CPE). Edini
decentraliziran element arhitekture je interakcija, ki se izvaja na strani posameznih
uporabnikov na terminalih (Brady, Monk, & Wagner, 2001). Logični elementi rešitve ERP,
ki so mapirani na fizično arhitekturo velikega računalnika, so prikazani na Slika 1.
Slika 1: Logični elementi rešitve ERP, mapirani na fizično arhitekturo velikih
računalnikov

WAN

Veliki računalnik

WAN

PROCESOR

POMNILNIK

VNOS PODATKOV

PRENOS PODATKOV
DISKOVNI PROSTOR

IZHOD / REZULTAT

PODATKOVNA BAZA ERP

ERP INTERAKCIJA

POSLOVNA LOGIKA ERP

Vir: (Sneller, 2014)
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Glavna prednost takšne arhitekture je deljenje podatkovne baze in poslovne logike. Npr.
ko je treba spremeniti poslovno logiko (skozi konfiguriranje ali nove verzije programske
opreme) se te spremembe namestijo centralno in so takoj na voljo vsem uporabnikom.
Glavna slabost pa je dovzetnost maksimalne uporabe, kar pomeni, da če vsi uporabniki
zahtevajo dostop do istega elementa v istem trenutku, se bo zgodila preobremenitev
sistema in velik računalnik bo postal ozko grlo v organizacijskih procesih (Sneller, 2014).
Takšne preobremenitve se lahko zgodijo ob koncu finančnega meseca ali kot rezultat
uspešne marketinške kampanje, kjer se pojavi veliko število nepričakovanih naročil. Kljub
temu da je arhitektura velikih računalnikov prisotna že več desetletij, se njeni principi
delovanja še vedno uporabljajo pri deljenju diska, notranjega spomina in procesorske
moči. V zadnjem času je zopet postala popularna zaradi hitrih omrežnih povezav.
Odjemalec/strežnik arhitektura (angl. client/server architecture) se je pojavila v 80-tih
letih prejšnjega stoletja, ko so se pojavili mini računalniki (angl. mini-computers) ali
strežniki (angl. servers) in osebni računalniki (angl. personal computer; PC) (IEEE, 2011).
Strežniki niso bili tako zmogljivi kot veliki računalniki, so pa vseeno lahko stregli več sto
uporabnikom. Konkurenti IBM so združili moči in razvili novi operacijski sistem Unix, ki je
bil namenjen tem strežnikom. Osebne računalnike je predstavilo podjetje IBM in hitro so
zamenjali terminale. Arhitektura odjemalec/strežnik temelji na pričakovanjih, da so vsi
elementi fizične arhitekture cenejši in zmogljivejši, kar je povzročilo distribucijo
elementov na lokacije, zato je ta arhitektura poznana tudi kot porazdeljena arhitektura
(angl. distributed architecture) (Brady, Monk, & Wagner, 2001). Zaradi porazdelitve
elementov ni prihajalo do ozkih grl zaradi zmogljivosti in omrežni promet, ki je bil še
vedno relativno drag, se je omejil. Odjemalci so uporabnikove delovne postaje, ki jih
imenujemo tudi debeli klienti/odjemalci (angl. fat client)4. Strežnik pa je zmogljiv
računalnik, ki omogoča obsežno hranjenje podatkov z odjemalcev. Strežnik ima tudi
notranji pomnilnik in CPE, ki sta namenjena za hitro shranjevanje in pridobitev podatkov
in ne za izračune za uporabnike. Strežnik je lahko lociran centralno, vendar obstaja tudi
arhitektura s strežniki na posameznih lokacijah. V tem primeru strežniki redno
izmenjujejo podatke s centralnim strežnikom. Med odjemalci in strežniki je omrežna
povezava, ki je lahko lokalno omrežje (angl. Local Area Network; v nadaljevanju LAN) ali
bolj draga zasebna omrežja (angl. Wide Area Network; v nadaljevanju WAN) med
posameznimi lokacijami. Namestitev rešitve ERP na arhitekturo odjemalec/strežnik je
porazdeljena na fizični IT arhitekturi. Podatkovna baza rešitve ERP je nameščena na
diskih strežnika. Lahko so lokalni podatki shranjeni tudi na lokalnih strežnikih, medtem
ko so podatki, ki se nanašajo na celo organizacijo, shranjeni na centralnem strežniku. V
tem primeru imamo porazdeljeno podatkovno bazo rešitve ERP in je zato treba
vzpostaviti mehanizme repliciranja, da imamo sinhronizirane skupne podatke. Ostala
elementa rešitve ERP, tako poslovna logika kot interakcija, se izvajata na strani odjemalca.
Izračuni in manipuliranje s podatki v podatkovni logiki rešitve ERP opravlja notranji
pomnilnik in procesor (CPE) uporabnikovega osebnega računalnika (PC). Interakcija je
prav tako mogoča na strani posameznega uporabnika in je sestavljena iz zaslona,

4

Debel klient je izraz za zmogljiv osebni računalnik (PC) z veliko količino notranjega spomina, lastnim
diskom, hitrim procesorjem (CPE), grafičnim zaslonom, tiskalnikom in tipkovnico.
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tipkovnice, miške in tiskalnika. Glavna prednost arhitekture odjemalec/strežnik je široka
razširjenost uporabe relativno poceni elementov. Strežniki nudijo veliko zmogljivost
strežniških kapacitet za nizke stroške. Debeli klienti ponujajo močno procesorsko
zmogljivost za posamezne uporabnike, ki je ne delijo z drugimi uporabniki. Mapiranje
elementov ERP na fizično arhitekturo odjemalec/strežnik ni tako očitno, saj je poslovna
logika deljena, kar pomeni, da mora poslovni model biti na vsakem lokalnem
računalniku, saj procesor in notranji pomnilnik odjemalca izvajata izračune in
manipulacijo podatkov. Kadarkoli se poslovna logika spremeni, je treba spremembe
namestiti na vsakega odjemalca in na vsak strežnik znotraj arhitekture. To povzroči kar
nekaj dela s strani strokovnjakov IT, kar pa povzroča stroške, pa tudi nemogoče je
zagotoviti, da so vsi elementi rešitve ERP sinhronizirani ves čas.
Slika 2: Logični elementi rešitve ERP so mapirani na fizično arhitekturo
odjemalec/strežnik
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Vir: (Sneller, 2014)

Ta arhitektura se je uporabljala kar nekaj desetletij, vendar principi poceni elementov in
miniziranje dragega omrežnega prometa niso več veljavni. Nižji stroški strojne opreme
ne odtehtajo višjih stroškov sinhronizacije in omrežen promet je postal cenejši. Nekaj
principov arhitekture odjemalec/strežnik ostaja uporabnih tudi danes. Deljeni
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podatkovni prostor, ki ga najdemo tako v arhitekturo odjemalec/strežnik kot arhitekturi
velikih računalnikov (mainframe), je zelo običajen. Debeli odjemalci za uporabnike se ne
uporabljajo v večini organizacij. Je pa zelo uporaben za aplikacije osebne rabe, kot so
urejevalniki besedil, preglednice in predstavitve. Izkazalo se je, da arhitektura
odjemalec/strežnik ni najboljša rešitev (Brady, Monk, & Wagner, 2001). Logični elementi
rešitve ERP na fizični arhitekturi odjemalec/strežnik so prikazani na Slika 2.
Arhitektura brskalnika (angl. browser architecture) se je začela razvijati po letu 1990, ko
je tehnološki razvoj naredil računalnike in omrežne povezave dosegljive organizacijam in
tudi potrošnikom (IEEE, 2011). Danes so internet, e-pošta in družabna omrežja del
našega življenja. Za arhitekturo brskalnika je omrežje ključnega pomena. Omrežje ne
povezuje več različne lokacije posameznega podjetja, pač pa lahko tehnično povežemo
vse računalnike, odjemalce in strežnike, ki so priključeni v omrežje Internet (Brady, Monk,
& Wagner, 2001). Omrežna zmogljivost se je ogromno povečala, cene pa so se istočasno
znižale, tako da omrežje ni več ozko grlo IT arhitekture. Skozi upravljanje omrežja in
varnost omrežja lahko organizacija določi, katere od potencialnih več milijonov povezav
so potrebne ali uporabne za organizacijo. Strežniki, ki zagotavljajo diskovni prostor,
notranji pomnilnik in procesorsko moč, so lahko povezani v omrežje, ki je primerljivo z
arhitekturo velikih računalnikov (angl. mainframe). Nov element je brskalnik. To je
program, nameščen za vnos podatkov in izhodne naprave uporabnikov. Brskalnik izvaja
komunikacijo preko omrežja po standardnem protokolu, ki zahteva minimalno
notranjega pomnilnika in procesorske moči na strani odjemalca. To pomeni, da niso več
potrebni zmogljivi osebni računalniki, ampak so lahko to tudi mobilni telefoni, pametni
telefoni, tablice itd., s pomočjo katerih vnašamo podatke in delujejo kot izhodna
naprava. Edina zahteva na strani odjemalca je nameščen brskalnik. Zaradi minimalnih
zahtev arhitekture brskalnika odjemalec ponavadi imenujemo tanki klient (odjemalec)
(Sneller, 2014). Slika 3 prikazuje semantični pregled preslikave elementov rešitve ERP v
arhitekturo brskalnika.
Podatkovna baza rešitve ERP in poslovna logika rešitve ERP sta nameščeni na strežniku,
ki je dosegljiv preko omrežja. Omrežje je lahko javno (internet) ali privatno omrežje ali
kombinacija obeh. Če je uporabljeno omrežje Internet, potem to imenujemo oblačno
računalništvo (angl. cloud computing). Uporabniki zaženejo interakcijo tako, da zaženejo
brskalnik, ki se poveže s spletno stranjo, s katere je mogoče doseči in se povezati v rešitev
ERP. Brskalnik je lahko nameščen na osebni računalnik v organizaciji, lahko pa je dosegljiv
tudi od doma, s pametnega telefona itd. Glavna prednost te arhitekture je enostavnost
dostopa uporabnikov do podatkovne baze rešitve ERP in poslovne logike rešitve ERP.
Vzdrževanje in upravljanje verzij podatkovne baze in poslovne logike se izvajata na strani
strežnika. Preko brskalnika imajo uporabniki na voljo vedno dostop do zadnje verzije.
Slabosti te arhitekture so: delo z različnih lokacij zahteva visoko varnostno zavedanje
uporabnikov. Če pustimo odprto povezavo spletne strani rešitve ERP npr. na letališču, je
to lahko zelo nevarno. Prenos podatkov preko javnega omrežja Internet brez dodatnih
varnostnih mer tudi ni priporočljiv, pot, po kateri bodo podatki potovali, ni znana
vnaprej, saj se podatki med prenosom razcepijo. Druga slabost je popolna odvisnost od
omrežja: brez omrežne povezave ne moremo dostopati do rešitve ERP. Na javnem
omrežju Internet ni garancije za zanesljivo delovanje, kar pomeni, da če je rešitev ERP
kritična za poslovanje, je treba imeti vzpostavljene alternativne povezave (Sneller, 2014).
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Slika 3: Logični elementi rešitve ERP, prikazani v fizični arhitekturi brskalnika
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ERP INTERAKCIJA

POSLOVNA LOGIKA ERP

Vir: (Sneller, 2014)

2.2.3 Nivojska arhitektura
Fizično in logično arhitekturo rešitve ERP lahko delimo tudi na enonivojsko, dvonivojsko
in trinivojsko arhitekturo (IEEE, 2011).
Enonivojska arhitektura (1-Tier Architecture) rešitve ERP ima datotečni strežnik, kjer so
nameščene datoteke podatkovne baze. Na strani odjemalca je nameščena programska
logika (Slika 4). Naloge strežnika so: shranjevanje zapisov, zaklepanje zapisov, za
odjemalca igra vlogo dodatnega pomnilnika ter je malo obremenjen. Naloge odjemalca
so: izvaja uporabniški vmesnik, izvaja procesiranje podatkov, izvaja poizvedbe in skrbi za
integriteto in varnost podatkov. Glavne značilnosti datotečnega strežnika so, da se
celotno procesiranje izvaja na strani odjemalca, aplikacija in podatki so tesno povezani,
vse aplikacije se izvajajo znotraj ene aplikacije, za potrebe obdelave se od strežnika do
odjemalca prenašajo celotne datoteke (Sternad Zabukovšek & Bobek, 2015). Težava se
pojavi pri prenosu velikih količin podatkov po omrežju, kar posledično povzroča veliko
prometa v omrežju, zahteva zmogljivo strojno opremo na strani odjemalca, program na
strani odjemalca mora poznati zaklepanje zapisov in preverjanje integritete. Poleg tega
je zahtevno nameščanje in vzdrževanje aplikacij (Wingedpost, 2016).
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Slika 4: Enonivojska arhitektura

Vir: (Wingedpost, 2016)

Dvonivojska arhitektura (angl. 2-Tier Architecture) rešitev ERP, za katero je značilna
ločitev poslovne logike. Program, ki omogoča in nadzoruje dostop do podatkovne baze,
je nameščen na podatkovnem strežniku, na odjemalcih so nameščene le uporabniške
aplikacije (Slika 5).
Slika 5: Dvonivojska arhitektura

Vir: (Wingedpost, 2016)

Naloge, ki jih opravljajo strežniki, so: opravlja shranjevanje podatkov, izvaja procedure
shranjevanja, zagotavlja zaklepanje zapisov in skrbi za integriteto in varnost podatkov.
Naloge, ki jih izvajajo odjemalci, pa so: izvajanje uporabniškega vmesnika, zahteva
podatke in izvaja procesiranje podatkov. Značilnosti dvonivojske arhitekture so, da je
podatkovni bazi dodan strežniški in odjemalski modul, odjemalec je odgovoren za logiko
vhodno/izhodnega procesiranja in za logiko nekaterih poslovnih pravil, strežnik je
odgovoren za vse funkcije shranjevanja in dostopa do podatkov, sistem za upravljanje s
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podatkovnimi bazami (SUPB) je nameščen le na strani strežnika (Sternad Zabukovšek &
Bobek, 2015). Prednosti so: odjemalčeve postaje so lahko manj zmogljive, manj prometa
poteka po omrežju, izboljšana je integriteta podatkov (centralizacija nadzora) in
procedure za shranjevanje omogočajo, da se nekatera poslovna logika izvaja na
strežniku. (Wingedpost, 2016).
Trinivojska arhitektura (angl. 3-Tier Architecture) rešitve ERP vključuje aplikacijski
strežnik (angl. application server), na katerem je nameščena poslovna logika (Slika 6). Na
ta način se razbremeni odjemalec. Odjemalec tako izvaja naloge uporabniškega
vmesnika in zahteva podatke (nivo 1). Aplikacijski strežnik izvaja poslovna pravila in
procesiranje (nivo 2) in podatkovni strežnik shranjuje podatke, izvaja procedure
shranjevanja, zaklepa zapise ter skrbi za integriteto in varnost podatkov (nivo 3) (Sternad
Zabukovšek & Bobek, 2015).
Slika 6: Trinivojska arhitektura

Vir: (Wingedpost, 2016)

Značilnosti trinivojske arhitekture so: aplikacija na strani odjemalca izvaja v manjšem
obsegu/ali pa sploh ne procesiranje, aplikacijski strežnik izvaja celotno procesiranje in
uporablja poslovno logiko ter strežnik podatkovne baze izvaja preverjanje veljavnosti
podatkov in nadzor nad vsemi dostopi do podatkov. Ključne prednosti so (Wingedpost,
2016): skalabilnost5, večja možnost za ponovno uporabo istih programskih komponent,
boljša integriteta podatkov (vse spremembe podatkov potekajo skozi drugi nivo, le ta pa
zagotavlja in prepušča le veljavne/dovoljene spremembe), boljša varnost podatkov
(število varnostnih nivojev se je povečalo za ena), zmanjšana potreba po redistribuciji
aplikacij (spremembe poslovnih pravil se posodobijo le na aplikacijskih strežnikih, tako

5

Skalabilnost pomeni, da lahko imamo več aplikacijskih strežnikov, ki se lahko dinamično uravnavajo glede
na potrebe.
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da odpade potreba po redistribuciji aplikacij odjemalcem), izboljšana razpoložljivost
(podvojene lahko imamo aplikacijske in/ali podatkovne strežnike). Ključne slabosti pa so:
večja kompleksnost in več napora pri izdelavi aplikacij, saj je potrebna dvojna
komunikacija (z odjemalcem in s podatkovnim strežnikom) ter na trgu obstaja manj
programskih razvojnih orodij (za zdaj je na trgu več razvojnih orodij za izdelavo
dvonivojskih aplikacij) (Wingedpost, 2016).
Ključne razlike enonivojske, dvonivojske in trinivojske arhitekture prikazujemo v tabeli 1.
Tabela 1: Ključne razlike 1-, 2- in 3-nivojske arhitekture

Prednosti

Slabosti
Uporabniki

Enonivojska

Dvonivojska

Trinivojska

Zelo enostavna
Poceni
Ne potrebujemo
strežnika

Dobra varnost
Bolj skalabilna
Hitrejše izvajanje

Zelo dobra varnost
Hitrejše izvajanje
Tanek klient
Zelo skalabilna

Slaba varnost
Težave z več uporabniki
Običajno 1 (ali nekaj)

Dražja
Kompleksnejša
Tanek klient
2-100

Draga
Zelo kompleksna
50-2000(+)

Vir: (Wingedpost, 2016)

Organizacijska aplikacijska arhitektura (angl. Enterprise Application Architecture; EAA)
predstavlja medsebojno povezavo glavnih medfunkcijskih organizacijskih aplikacij, ki jih
ima večina organizacij nameščenih. Arhitektura ne zagotavlja podrobnega ali izčrpnega
aplikacijskega zemljevida, pač pa zagotavlja konceptualno ogrodje, ki nam pomaga
vizualizirati osnovne komponente, procese in vmesnike teh glavne e-poslovne aplikacije
in njihov medsebojni odnos. Aplikacijska arhitektura tudi izpostavi vloge teh e-poslovnih
sistemov v podpori do kupcev, dobaviteljev, partnerjev in zaposlenih v organizaciji.
Namesto da se osredotočamo na tradicionalne poslovne funkcije ali le podpiramo
notranje poslovne procese organizacije, so organizacijske aplikacije osredotočene na
doseganje osnovnih poslovnih procesov v skupini z organizacijskimi kupci, dobavitelji,
partnerji in deležniki zaposlenih (O'Brien, 2004). Rešitve ERP se osredotočajo na
učinkovitost podjetniške notranje proizvodnje, distribucije in finančnih procesov. Rešitev
upravljanja odnosov s strankami (angl. Customer Relationship Management; v
nadaljevanju CRM) se osredotoča na pridobivanje in zadrževanje profitabilnih kupcev
preko procesov marketinga, prodaje in servisa. Upravljanje odnosov s partnerji (angl.
Partner Relationship Management; v nadaljevanju PRM) cilja na pridobivanje in
zadrževanje partnerjev, ki lahko povečajo prodajo ali distribucijo izdelkov in storitev
organizacije. Rešitev SCM se osredotoča na razvoj bolj učinkovite in uspešne rabe virov
in nabavni proces z dobavitelji. Upravljanje znanja (angl. Knowledge Management; v
nadaljevanju KM) se osredotoča na zagotavljanje zaposlenih z orodji, ki podpirajo
skupinsko delo in podporo odločanju (Sawhney & Zabin, 2001). Primer organizacijske
aplikacijske arhitekture je prikazan na Slika 7.
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Slika 7: Organizacijska aplikacijska arhitektura

ERP
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CRM
Marketing  Prodaja  Servis

Partnerji
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Viri  Nabava

PRM
Prodaja  Distribucija
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Sodelovanje  Podpora
odločanju

Zaposleni

Dobavitelji

Kupci
Vir: (Sawhney & Zabin, 2001)

Integracija organizacijskih aplikacij (angl. Enterprise Application Integration; v
nadaljevanju EAI) je programska oprema, ki jo uporablja veliko organizacij, da poveže
glavne e-poslovne aplikacije, kot so npr. rešitev CRM in rešitev ERP, kar je tudi prikazano
na Slika 8.
Slika 8: Primer integracije organizacijskih aplikacij

Sprednja pisarna
Aplikacije CRM:
Storitve za stranke
Konfiguriranje
izdelkov
Prodajni nalog
…

EAI

Zadnja pisarna
Aplikacije ERP:
Distribucija
Proizvodnja
Razporejanje
Finance

Vir: (Kalakota & Robinson, 2001)

Program EAI omogoča uporabnikom modeliranje poslovnih procesov, ki so vključeni v
interakcije, ki se zgodijo med poslovnimi aplikacijami. EAI zagotavlja vmesno programje
(angl. middleware), ki izvaja pretvorbo podatkov, komunikacijo med aplikacijami in
storitve sporočanja ter vključuje dostop do aplikacijskih vmesnikov. Program EAI lahko
integrira različne organizacijske aplikacijske grozde s tem, da izmenjuje podatke glede na
pravila z modelov poslovnih procesov, ki so jih razvili uporabniki (O'Brien, 2004). Slika 8
prikazuje integracijo aplikacij sprednje pisarne (angl. front-office) in zaledne pisarne
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(angl. back-office) tako da delajo skupaj kot eno. To je glavna značilnost, ki zagotavlja
resnično poslovno vrednost organizaciji in se mora odzivati hitro in učinkovito na
poslovne dogodke in zahteve kupcev. Npr. EAI omogoča drastično izboljšanje odzivnosti
klicnega centra na strani kupcev in večjo uspešnost.
V funkcijskem modelu organizacije informacije s posameznih oddelkov neposredno
dobijo managerji (uprava), ne da bi se podatki delili med organizacijskimi področji. Kljub
temu da je bil funkcijski model v uporabi več desetletij, le-ta vodi v to, da vrhnji
management (vodje oddelkov in uprava) ne more sprejemati hitrih odločitev, v kar jih sili
današnji tempo. Zato se zadnja leta organizacije usmerjajo v procesno orientirane
organizacije, kjer tok informacij in aktivnosti managementa poteka preko vseh
organizacijskih področji skupaj s tokom materiala in izdelkov. Horizontalni tok omogoča
fleksibilnost in hiter proces odločanja, kar je tudi prikazano na Slika 9 (Monk & Wagner,
2006).
Slika 9: Informacijski in materialni tok v procesnem poslovnem modelu
Uprava
Finance in računovostvo
Konti obveznosti

Konti terjatev

Nabava

Logistika

Proizvodnja
Informacijski tok

Dobava

Pretvorba

Kupci

Dobavitelji

Marketing

Hranjenje in dostava

Materialni in proizvodni tok
Vir: (Monk & Wagner, 2006)

2.2.4 Funkcionalnosti rešitev ERP
Rešitve ERP so zgrajene modularno in vključujejo module kot so upravljanje financ in
računovodstva, upravljanje proizvodnje, upravljanje s kadri, procesiranje naročil,
oskrbovalno verigo, projektno vodenje, upravljanje odnosov s strankami (CRM) itd., pri
čemer velja, da je integracija modulov dosežena brez podvajanja podatkov (Sternad,
2005). Vsi ponudniki rešitev ERP vključujejo glavne module (zgoraj navedene) v
funkcionalnost svojih rešitev, sprememba je le ta, da jih poimenujejo drugače. V
nadaljevanju bomo navedli osnovne značilnosti posameznih področij6.

6

Eno področje lahko vključuje več modulov.
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Modul Upravljanje financ in računovodstva je v večini rešitev ERP obvezen modul, brez
katerega rešitve ERP ne moremo uvesti, saj zajema podatke z vseh področij poslovanja.
Glavne funkcionalnosti tega modula so: glavna knjiga s kontnim načrtom, obveznosti do
dobaviteljev, terjatve do kupcev, upravljanje z osnovnimi sredstvi, finančne konsolidacije,
finančne projekcije, načrtovanje financ, upravljanje s stroški, upravljanje denarnega toka
itd. (Sumner, 2005), (Monk & Wagner, 2006) (Hoeven, 2009), (Bradford, 2010), (Sternad
Zabukovšek & Bobek, 2015).
Modul Proizvodnja (MRP II) vključuje vse aktivnosti načrtovanja in optimizacije
dejavnikov, ki vplivajo na proces proizvodnje, pri čemer se upoštevajo tako zgodovinski
podatki kot tudi napovedi prodaje. Pomembnejša funkcionalnost modula je: upravljanje
z delovnimi nalogi, upravljanje s proizvodnimi kosovnicami in proizvodnimi postopki,
načrtovanje proizvodnje, načrtovanje materiala (MRP), načrtovanje virov, upravljanje
izvajanja proizvodnje, nadzor kakovosti izdelkov in upravljanje z življenjskim ciklom
izdelka (Hamilton, 2002), (Sumner, 2005), (Monk & Wagner, 2006), (Hoeven, 2009),
(Bradford, 2010), (Sternad Zabukovšek & Bobek, 2015)7.
Modul Upravljanje s kadri (HRM) združuje upravljanje človeških virov in človeškega
kapitala, ki v osnovi zbira vse podatke o zaposlenih, vključno s podatki o prejemkih,
kontaktnih podatkih, prisotnosti na delu, dopustih in ocenjevanju uspešnosti. Vključuje
tudi funkcionalnost (procese) zaposlovanja, usposabljanja, razvrščanja dela, plače,
ugodnosti zaposlenih in upravljanja raznolikosti zaposlenih (Sumner, 2005), (Monk &
Wagner, 2006), (Hoeven, 2009), (Bradford, 2010), (Sternad Zabukovšek & Bobek, 2015).
Modul Oskrbovalna veriga (SCM) vključuje več podmodulov v rešitvi ERP, in sicer:
prodajo, nabavo, skladiščno poslovanje, zaloge in proizvodnjo. Glavne naloge modula so,
da omogoča: načrtovanje oskrbovalne verige, razpored dobaviteljevih dobav in oddaj
naročil, nastavitev lastnosti izdelkov, spremljanje zaloge po skladiščih, prodajo, napoved
in realizacijo prodaje, marketinške aktivnosti, procesiranje naročil ter obdelavo izdelkov
(Sumner, 2005), (Monk & Wagner, 2006), (Hoeven, 2009), (Bradford, 2010), (Sternad
Zabukovšek & Bobek, 2015).
Modul Projekti je v pomoč predvsem projektnim vodjem, ki načrtujejo in spremljajo
enostavne in zahtevne projekte. Modul vključuje fazno načrtovanje projekta, vodenje
stroškov in obročno zaračunavanje ter je močno integriran z modulom Oskrbovalne
verige. Glavne funkcionalnosti modula so: projektno načrtovanje, načrtovanje vseh virov
(materialnih, človeških in stroškov), vrednotenje projektov, vodenje stroškov, finančne
projekcije, strukturo razdelitve dela in obračun, beleženje časa ter upravljanje aktivnosti
(Bradford, 2010), (Sternad Zabukovšek & Bobek, 2015).
Modul Upravljanje odnosov s strankami (CRM) omogoča izvajanje aktivnosti, ki se
odvijajo med strankami in organizacijo. Na trgu obstajajo samostojne rešitve CRM,
vendar vsi globalni ponudniki rešitev ERP vključujejo omejen obseg funkcionalnosti tudi
v rešitvi ERP. Ta funkcionalnost obsega: prodajo in marketing, provizije, stike s strankami,
7

Funkcionalnost modula Proizvodnja bo podrobneje opisana v poglavju 2.5.
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klicni center, beleženje priložnosti in potencialnih strank, spremljanje izvedenih
aktivnosti in opominjanje (Sumner, 2005), (Monk & Wagner, 2006) (Hoeven, 2009),
(Bradford, 2010), (Sternad Zabukovšek & Bobek, 2015).
Slika 10 prikazuje funkcionalnost običajne rešitve ERP. Rešitev ERP se lahko prodaja po
modulih ali kot ločene programske aplikacije. Osrednji del rešitve ERP so finance, ki
vključujejo konte obveznosti in konte terjatev, človeške vire in delovanje modulov.
Organizaciji ni treba uvesti vseh modulov, vendar več uvedenih modulov vodi v večjo
integracijo, kar se kaže v večji donosnosti naložbe (angl. Return on Investment; v
nadaljevanju ROI) (Motiwalla & Thompson, 2009).
Slika 10: Običajna funkcionalnost modulov v rešitvi ERP
Proizvodnja
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Načrtovanje oskrbovalne
Konfiguriranje izdelkov
verige
Pregled blaga
Obdelava zahtevkov
Finance in računovodstvo
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Vir: (Bradford, 2010)

Razporejanje
Kontrola kakovosti
Projekti
Nabava
Razpored dobav
Komisioniranje

Terjatve do kupcev
Čas in izdatki

Servis

2.3 Predstavniki rešitev ERP
Organizacija, ki se sooča z uvedbo rešitve ERP, bo sodelovala s tremi strankami na trgu
rešitev ERP: (1) ponudniki rešitev ERP (angl. ERP vendors), (2) partnerji, ki uvajajo rešitev
(angl. implementation partners) in (3) s ponudniki informacijskih storitev (angl.
Application Service Providers; v nadaljevanju ASP).
2.3.1 Ponudniki rešitev ERP
Več tisoč organizacij ponuja rešitve ERP (ERP, 2015), vendar je samo nekaj podjetij, ki
imajo prevladujoč tržni delež. Ti ponudniki rešitev ERP ponujajo rešitve ERP, ki
izpolnjujejo glavne značilnosti rešitev ERP: imajo podatkovno integracijo in podporo za
najboljše prakse (Sneller, 2014). Ponudniki rešitev ERP običajno ponujajo strankam
licenčni sporazum (angl. licence agreement), ki predstavlja pravico za namestitev in
uporabo rešitve ERP. Trajanje licence je po navadi za nedoločen čas. Poleg licenčnega
sporazuma kupec ponavadi podpiše tudi vzdrževalno pogodbo (angl. maintenance
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agreement), v kateri so vključene licence za nove verzije sistema. V novih verzijah
ponudniki rešitev ERP vključijo tehnološke novosti, spremembe, ki se nanašajo na
zakonodajo, novo funkcionalnost in popravke napak. Vzdrževalna pogodba je
nepogrešljiva, če želi organizacija slediti globalnim trendom in obstajati na
konkurenčnem trgu. V preteklost so licence vključevale nameščanje in uporabo celotne
rešitve ERP, v zadnjih letih pa so ponudniki razdelili svoje rešitve na več delov (modulov),
za katere je treba kupiti ločene licence.
Danes se inovacije širijo na štiri specifična področja: fleksibilnost, omogoča oblačno
poslovanje, poslovanje med podjetji (angl. inter-enterprise) in e-poslovanje
(TechnologyAdvice, 2016). Inovacije na teh področjih povzdigujejo majhna, inovativna
podjetja, za katera se pričakuje, da jim bo tržni delež v naslednjih letih hitro zrasel (npr.
Workday, Cornerstone in Netsuite). Vendar trenutno teh podjetij še ni zaslediti v
Gartnerjevi piti, ki je prikazana na Slika 11. Največji tržni delež imata podjetji SAP in
Oracle (36 %).
Slika 11: Tržni delež ponudnikov rešitev ERP

Vir: (TechnologyAdvice, 2016)

Ponudnike rešitev ERP delimo v tri skupine (angl. Tier), in sicer: skupina I, skupina II in
skupina III, ki se precej razlikujejo glede na velikost in kompleksnost njihovih rešitev
(Compare Busienss Products, 2016), (TechnologyAdvice, 2016).
V skupino I (angl. Tier I) spadajo velike organizacije in korporacije (angl. enterprises),
zaradi katerih so se rešitve ERP v prvi vrsti pojavile. Rešitve ERP omogočajo korporacijam
standardiziranje notranjih procesov s povezovanjem IS. Rešitve na tej ravni nudijo
nešteto funkcij. Zaradi kompleksnosti vsake programske platforme in tudi posameznih
modulov so izdelki narejeni po najboljši praksi. Ta struktura ni značilna le za velike
organizacije in korporacije, pač pa je dejavnik tudi za majhne in srednje velike
organizacije. Zato je pomembno vzeti v obzir vpliv teh novih poslovnih procesov na
organizacijo pri procesu izbire rešitve ERP. Rešitve ERP avtomatizirajo funkcije zaledne
pisarne (angl. back-office), kot je izpolnitev naročila od skladišča do oskrbovalne opreme.
Tudi procesi sprednje pisarne (angl. front office), kot je CRM, so pomembna značilnost.
Izdelki na ravni skupine prav tako omogočajo pomoč pri upravljanju premoženja izven
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organizacije, kot je odnos s tretjimi osebami ali s sekundarnimi rešitvami ERP,
nameščenimi na regionalni ravni. V zadnjem času se je programska oprema razvila iz
sistema evidentiranja transakcijskih podatkov v pravo platformo za upravljanje podatkov,
kar pomeni analitiko in funkcionalnosti upravljanja delovnih tokov (angl. workflow
management). Vključuje veliko število poslovnih modulov ter mora pokrivati vse oddelke
v organizaciji. Trije največji ponudniki na področju skupine I so SAP ERP, Oracle EBS in
Microsoft Dynamics AX (TechnologyAdvice, 2016), katerih primerjava funkcionalnosti je
prikazana na Slika 12
Slika 12: Primerjava programske opreme rešitev ERP za skupino I

Vir: (TechnologyAdvice, 2016)

V skupino II uvrščamo srednje velike organizacije (angl. mid-market). Ponudniki rešitev
ERP na tem segmentu prinašalo inovacije, kot je npr. na oblaku temelječe SaaS (angl.
Software as a Service) aplikacije. Takšne platforme vodijo v znižanje stroškov poslovanja
organizacij, kar povzroči, da ponudniki skupine II pridobivajo na tržnem deležu. V tem
segmentu je tudi veliko organizacij, ki se ukvarjajo z e-poslovanjem in ne potrebujejo
modulov, povezanih s proizvodnjo, pač pa potrebujejo poslovno poročanje (angl.
Business intelligence; v nadaljevanju BI) v realnem času in kako hitro se lahko le-ti
uporabijo pri vpogledih v procese, povezane z zaposlenimi in s kupci. Osredotočajo se na
logistiko in na bolj ciljno usmerjeno targetiranje. Vizualizacija podatkov, podatkovna
analitika in procesno upravljanje so najpomembnejše značilnosti kupcev rešitev ERP
skupine II. Ponudniki rešitev ERP skupine II tudi ponujajo industrijske rešitve in najboljše
prakse, kot ponudniki rešitev ERP skupine I (TechnologyAdvice, 2016). Največji ponudniki
rešitev ERP v tej skupini so NetSuite, Sage in Infor, katerih primerjavo prikazujemo na
Slika 13.
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Slika 13: Primerjava ponudnikov rešitev ERP skupine II

Vir: (TechnologyAdvice, 2016)

V skupino III uvrščamo majhne organizacije (angl. small business), ki prav tako
potrebujejo centraliziran pogled na podatke, zlasti na finančne, človeške vire in
transakcije s strankami. Ker majhna podjetja nimajo svojih računalniških oddelkov, imajo
veliko koristi od rešitev ERP, kjer po principu naročnine uporabljajo gostujočo rešitev ERP
na daljavo. Na ta način lahko pridejo do tehnologije po ugodni ceni. Ker so te male
organizacije manj kompleksne, rešitev ERP ni treba prilagajati. To pomeni, da se morajo
organizacije v celoti prilagoditi poslovnim procesom najete rešitve ERP. Te rešitve pa
vključujejo izboljšave na drugih področjih, kot so: boljša uporabniška izkušnja, mobilni
dostop itd. Ključni razlog za izbiro določene rešitve ERP skupine III bi moral biti trend rasti
organizacije v naslednjih letih. Med več sto rešitev ERP skupine III, ki so prisotne na
globalnem trgu, se največkrat pojavljajo rešitve podjetij Workday, Work[etc] in Syspro
(TechnologyAdvice, 2016), katerih primerjava je prikazana na Slika 14.
Največji ponudnik rešitev ERP je podjetje SAP s 69 % tržnim deležem v letu 2012 (Sneller,
2014). Drugi trend je, da se je zgodila konsolidacija med ponudniki v zadnjih nekaj letih
in tretji trend je zasičenost na trgu rešitev ERP za velike organizacije.
Začetno iskanje rešitve ERP lahko začnemo na spletu tako, da s pomočjo spletnih mest,
ki ponujajo primerjave rešitve ERP, izberemo tiste rešitve, ki ustrezajo našim začetnim
kriterijem, kot so npr. tip industrije, tehnologija itd. Takšna spletna mesta so npr. spletno
mesto Top10 ERP, ki ponuja primerjavo rešitev ERP za proizvodna podjetja, glede na tip
industrije (avtomobilska, kemična, energija …), tip proizvodnje (diskretna proizvodnja,
procesna proizvodnja, MtO, EtO …) in tehnološko platformo (na oblaku temelječa rešitev,
IBM, MySQL, MS SQL …) (Top10ERP, 2016); in spletno mesto Technology Advice, kjer
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lahko iščemo glede na tip industrije in način namestitve (na oblaku temelječa rešitev ali
na lokaciji temelječa rešitev (angl. on-premise).
Slika 14: Primerjava rešitev ERP skupine III

Vir: (TechnologyAdvice, 2016)

Organizacije, ki se odločijo za uvedbo komercialne rešitve ERP, morajo zgraditi dober
odnos s ponudnikom rešitve ERP, saj bo odnos med njima trajal več let (najprej 1 do 3
leta za namestitev, in vsaj 5 let vzdrževanja), s tem pa ponudnik rešitve ERP priklene
organizacijo nase (Sneller, 2014) (Motiwalla & Thompson, 2009).
2.3.2 Partnerji uvajalca
Po nakupu licenc rešitve ERP sledi namestitev nove verzije operacijskega sistema (OS) in
uvedba nove rešitve ERP. Uvedba rešitve ERP je velik in kompleksen projekt, kjer so
potrebna določena znanja in izkušnje. Zato podjetje najame podporo partnerja uvajalca
(angl. implementation partner). To je svetovalno podjetje na trgu, ki je specializirano za
uvedbo izbrane rešitve ERP. Partnerji ponujajo različne storitve, povezane z uvedbo
rešitve ERP: svetujejo o najboljših praksah, ki jih lahko organizacija uvede, da izboljša
procese; partnerji lahko načrtujejo najboljše prakse v rešitvi ERP (konfiguriranje,
lokalizacija in posvojitev8). Poleg svetovanja glede izbire najboljših praks in modeliranja

8

Konfiguracija (angl. configuration) pomeni nastavitev parametrov rešitve ERP na primerne vrednosti.

Lokalizacija (angl. localisation) pomeni nastavitev rešitve tako, da ustreza določenemu geografskemu ali
zakonodajnemu področju.
Prilagoditev (angl. adaption) je razširitev funkcionalnosti rešitve ERP s programiranjem. Prilagoditev
uporabimo le takrat, če rešitev ERP ne podpira zahtev ključnih procesov. Slabost le tega je, da v primeru
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lahko partnerji uvajalca izvedejo usposabljanje prihodnjih uporabnikov o rešitvi ERP ter
naredijo vmesnike (angl. interfaces) med rešitvijo ERP in ostalimi aplikacijami; ter
podpirajo prenos podatkov iz obstoječih informacijskih sistemov v rešitev ERP. Obstajajo
različni tipi pogodb. T.i. čas-denar (angl. Time-material) pogodba je, ko stranka najame
uvajalce, kjer se obračunavajo stroški svetovalnih ur, stroški potovanja in drugi stroški.
Partner pa zagotavlja storitve na osnovi najboljših učinkov in nima določitve, da naj konča
uvedbo kakor hitro je mogoče. Riziko povečanja proračuna uvedbe ali prekoračitev
načrtovanega časa uvedbe je odvisna samo od partnerja. T.i. fiksna-cena-fiksen-datum
(angl. fixed-price-fixed-date) pogodba je pogodba, pri kateri se partner strinja, da bo
uvedel rešitev do določenega vnaprej dogovorjenega dne po dogovorjenem znesku. Tudi
ta tip ima eno pomanjkljivost: zelo podrobni rezultati uvedbe morajo biti določeni na
začetku in pogodbeno dorečeni tisti, za katere bo proces uvedbe kompleksen. Zaradi
slabosti teh dveh oblik se uporabljajo danes mešane pogodbene oblike, kot so: študija
obsega, ki temelji na principu čas-denar in nato uvedba, kjer je določena fiksna cena.
Popularna postaja tudi oblika pogodbe bonusov-malusov (angl. bonus-malus), kjer se
datum zagona v živo in ciljni budžet določita med partnerjem in stranko. Če je uvedba
hitrejša in cenejša, partner zahteva bonus, če pa uvedba postane dražja od načrtovanega
budžeta ali se podaljša čas, stranka zahteva malus (Sneller, 2014).
Obstaja več kategorij partnerjev uvedbe. Prvič: nekateri ponudniki rešitev ERP ponujajo
storitve uvedbe poleg svojih licenc (npr. Oracle za Oracle Financials). Drugič: velike
svetovalne hiše, ki imajo več tisoč svetovalcev, imajo svoje metodologije uvedbe (npr.
Accenture, IBM Business Consultants). Tretjič: manjša svetovalna podjetja, ki imajo med
10 do 100 svetovalcev, so specializirana za enega ponudnika rešitev ERP (Adacta in
Business Solutions za Microsoft Dynamics, Avtenta, Actual, Sapphir, SnT itd. za rešitve
SAP v Sloveniji). Poleg teh pa obstaja še veliko malih podjetij (samostojnih svetovalcev),
ki uvajajo rešitve ERP, včasih neposredno za podjetje, ki uvaja rešitev ERP, bolj pogosto
pa kot pogodbeni izvajalec za eno od večjih strani (večjih partnerjev).
Organizacija se lahko odloči, da bo uvedla rešitev ERP sama, brez pomoči partnerjev. Ta
pristop je možen samo v primeru, da zaposleni dobro poznajo uvedbo rešitve ERP v
splošnem in da dobro poznajo izbrano rešitev ERP. Obstaja tudi možnost, da se prva
uvedba izvede ob veliki podpori partnerja, uvedba novih verzij ali uvedba dodatnih
modulov pa izvedejo zaposleni sami. Ta princip se uporabi tudi, če se uvaja organizaciji
prilagojena verzija v hčerinska podjetja (angl. roll out). V primeru, da nam uvaja rešitev
ERP zunanje podjetje (partner), je treba imeti zelo dobro opredeljene pogoje, saj lahko
stroški partnerja predstavljajo od 50 do 90 % celotnih stroškov uvedbe. Poleg tega pa jih
je težko nadzirati in le-ti pogostokrat presegajo predviden budžet (Stefanou C. , 2001),
(Sneller, 2014).

nove verzije rešitve ERP programi niso nujno avtomatično kompatibilni z novo verzijo in obstaja možnost,
da jih bo treba prilagoditi.
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2.3.3 Ponudniki informacijskih storitev (ASP)
Podjetja, ki ponujajo storitve za zagotavljanje neprekinjenega delovanja rešitev ERP,
imenujemo ponudniki informacijskih rešitev. Ponudniki informacijskih rešitev omogočajo
organizacijam, da uporabljajo dosegljivo (angl. available) in zanesljivo (angl. reliable)
rešitev ERP za vnaprej določeno skupino uporabnikov. Dosegljivost je pogosto merjena v
odstotkih (npr. rešitev ERP je dosegljiva 99,99 % 24 ur na dan, vse dni v tednu (24/7), kar
pomeni, da je rešitev lahko nedosegljiva manj kot minuto na delovni teden). Običajna
dosegljivost, ki jo danes ponudniki informacijskih rešitev ponujajo, je 99,999 % (pet
devetk) skozi 24/7. Poleg dosegljivosti je zelo pomembna tudi zanesljivost delovanja
aplikacijskih storitev. Ena izmed mer je informacijska varnost, saj mora rešitev ERP
omogočati, da lahko do rešitve dostopajo le tisti uporabniki, ki imajo pooblastila
(avtorizacijo) do določene funkcionalnosti rešitve ERP. To pomeni, da imajo nekateri
uporabniki možnost vnosa in spreminjanja, drugi pa le vpogleda. Ponudnik
informacijskih sredstev omogoča zanesljivost informacij s pomočjo varnostnih mer, kot
je prijava s pomočjo uporabniških imen in gesel, s pomočjo katerih se omogoči zaščiten
dostop, uporabniški profili ali šifriranje podatkov, ki se prenašajo po zunanjem omrežju
(Sneller, 2014). Pogodbeno razmerje med ponudnikom informacijskih storitev in
organizacijo po navadi ureja pogodba, imenovana SLA. Tradicionalno so ponudniki
informacijskih storitev zelo velike računalniške organizacije, ki ponujajo storitve, kot so
npr. EDC, CSC in IBM. Poleg teh se na trgu v zadnjem času pojavljajo tudi manjši igralci. V
večini držav obstaja večje število lokalnih ponudnikov informacijskih rešitev. Nekateri
ponujajo samo dostop do e-pošte in internetni dostop, medtem ko drugi ponujajo paleto
poslovnih rešitev kot storitev. Ti so poznani pod imenom programska oprema kot storitev
(SaaS); če pa ponujajo te storitve preko javnega interneta, pa to imenujemo
računalništvo v oblaku.

2.4 Rešitev SAP ERP
SAP je največji globalni ponudniki rešitev ERP. Po tržnem deležu, ki je imel v letu 2002
7,7 mrd USD prihodka, v 2007 se je prihodek skoraj podvojil in v letu 2012 skoraj potrojil
(Sneller, 2014). V letu 2002 je bil globalni tržni delež 56 %, v letu 2012 pa se je povečal
na 69 % (prav tam). SAP-ova mantra je »Run Simple«, na osnovi katere želi SAP
organizacijam pomagati racionalizirati poslovne procese, jim dati možnost agilnosti, da
lahko ustvarjajo nove priložnosti za rast svojega podjetja na svetovno najbolj inovativni
platformi (SAP, About SAP SE, 2016a).
Podjetje SAP, katere kratica pomeni sistemi, aplikacije in produkti za obdelavo podatkov
(angl. Systems, Applications, and Products in Data Processing), je bilo ustanovljeno 1.
aprila leta 1972 s strani petih nemških podjetnikov (prej zaposlenih v organizaciji IBM),
ki so imeli vizijo poslovnega potenciala, ki ga je omogočala tehnologija (Khan, 2002).
Sedež ima v Waldorfu v Nemčiji. Danes uporablja rešitev SAP več kot 310.000 strank v
190 državah sveta, zaposluje več kot 78.000 ljudi v več kot 130 državah, vključujejo več
kot 100 inovacijskih in razvojnih centrov, letni prihodek je preko 20,8 mrd EUR, rešitve
uvaja več kot 12.100 SAP partnerjev, 87 % od 2000 Forbes Global podjetij so stranke
podjetja SAP (SAP, Company Information, 2016b).
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SAP danes ponuja poslovne aplikacije na različnih poslovnih področjih: upravljanje
podjetja (ERP), upravljanje odnosov s strankami (CRM), upravljanje podatkov (angl. Data
Management), upravljanje človeškega kapitala (HCM), upravljanje financ (angl. Financial
Management), upravljanje življenjskega cikla izdelkov (angl. Product Lifecycle
Management; PLM), upravljanje oskrbovalne verige (SCM), upravljanje odnosov med
dobavitelji (angl. Supplier Relationship Management; SRM), analitiko (angl. Analytics),
vsebino in sodelovanje (angl. Content and Collaboration) ter tehnološko platformo (angl.
Technology Platform) (SAP Slovenija, 2016). Aplikacije so lahko nameščene na lokaciji
podjetja ali pa v oblaku. Portfolio rešitev SAP je prikazan na Slika 15.
Slika 15: Portfolio rešitev podjetja SAP

Vir: (Črnivec, 2015)

Te poslovne aplikacije se lahko uporabljajo preko spleta, so načrtovane tako, da jih lahko
uporabljajo vsa podjetja, ne glede na velikost (od mikropodjetij do multinacionalk) in
tako omogočajo poslovanje globalno (večjezičnost, več tečajev itd.). Poleg tega obstajajo
že vnaprej prilagojene verzije t.i. panožne rešitve, kot so avtomobilska industrija,
bančništvo, maloprodaja, javni sektor itd. (Weidner, Koch, & Bernhardt, 2015).
Rešitev SAP ERP je del paketa rešitev SAP Business Suite, ki poleg rešitve SAP ERP
vključuje tudi SAP SRM, SAP PLM, SAP SCM in SAP CRM. Te rešitve se povezujejo
(integrirajo) preko SAP Netweaver platforme (Slika 16). V nadaljevanju poglavja se
bomo osredotočili na rešitev SAP ERP.
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Slika 16: SAP Business Suite

Vir: (Weidner, Koch, & Bernhardt, 2015)

Glavni mejniki v razvoju rešitev SAP ERP so (Črnivec, SAP HANA & SAP Analytics
(predavanje), 2016):







1972 se pojavi na trgu različica SAP R/1;
1979 se pojavi različica SAP R/2, ki je temeljila na arhitekturi velikih računalnikov
(angl. mainframe);
1992 se pojav različica SAP R/3 na arhitekturi odjemalec/strežnik;
2000 podjetje predstavi različico mySAP, ki temelji na spletu (angl. World Wide
Web);
2004 se pojavi različica SAP ERP, ki temelji na storitveno orientirani arhitekturi
(angl. sevice-oriented architecture; v nadaljevanju SOA) in
2011 se pojavi nova platforma SAP HANA, ki omogoča obdelavo podatkov v
delovnem pomnilniku (angl. in-memory computing) ter leta 2015 se na osnovi te
platforme pojavi nova rešitev ERP, imenovana SAP S/4, kjer je poenostavljen
podatkovni model, nova uporabniška izkušnja, napredno procesiranje in več
možnosti namestitev (Slika 17).
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Slika 17: Integriran portfolio oblačnih rešitev SAP

Vir: (Črnivec, 2016).

Rešitev SAP ERP je vodilna rešitev ERP globalno s skoraj 50.000 kupci, podpira 25
industrijskih rešitev, 37 jezikov in 45 lokalizacij. Omogoča na vlogah temelječ dostop do
kritičnih aplikacij, podatkov in analitičnih orodij (SAP SEE, 2016). Glavna področja rešitve
SAP so (Slika 18) (Khan, 2002) (Weidner, Koch, & Bernhardt, 2015):






Logistika
o Prodaja in distribucija (angl. Sales & Distribution; kratica SD)
o Upravljanje materiala (angl. Materials Management; kratica MM)
o Načrtovanje proizvodnje (angl. Production Planning; kratica PP)
o Vzdrževanja (angl. Plant Maintenance; kratica PM)
o Upravljanje kakovosti (angl. Quality Management; kratica QM)
Finance
o Finančno računovodstvo (angl. Financial Accounting; kratica FI)
o Kontroling (angl. Controlling / Managerial Accounting; kratica CO)
o Upravljanje premoženja (angl. Asset Management; kratica AM)
o Zakladništvo (angl. Treasury)
Človeški viri
o Upravljanje osebja (angl. Personnal Management)
o Ugodnosti (angl. Benefits)
o Plače (angl. Payroll)
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Slika 18: Osnovni moduli rešitve SAP R/3

Vir: (Weidner, Koch, & Bernhardt, 2015)

V naslednjem poglavju bomo podrobneje opisali proizvodni modul (PP) rešitve SAP ERP.

2.5 Proizvodni modul rešitve SAP ERP
V modulu Načrtovanje in izvajanje proizvodnje (angl. Production Planning and Execution;
v nadaljevanju PP) rešitve SAP ERP se proizvodnja deli na več podprocesov (Jürgen &
Wagner, 2014):



Načrtovanje proizvodnje (angl. Production Planning).
Diskretna proizvodnja9 (angl. Manufacturing Execution), kamor uvrščamo
enkratno (individualno) proizvodnjo (angl. Discrete Manufactoring), serijsko
proizvodnjo (angl. Repetitive Manufacturing) in KANBAN10.

9

Glede na število ponovitev izdelave izdelkov iste vrste in čas obremenitve z enakim delom delimo
proizvodnji proces na (Ljubič, 2007):
 Intermitentni (diskretni) proizvodni proces:
o Enkratna (individualna, naročniška) proizvodnja – izdelava le enega izdelka hkrati, za
znanega kupca, vsak izdelek je unikat in se njegova izdelava ne ponavlja (projekt).
o Ponavljajoča – serijska (repetitivna) proizvodnja: občasna izdelava neke količine (serije)
enakih izdelkov hkrati, proces se lahko prekinja, izdelava iste vrste izdelkov – serija se po
nekem času ponovi.
 Kontinuiran (procesni) proizvodni proces
o Masovna (kontinuirana) proizvodnja: dalj časa nepretrgana izdelava velike količine
enakih izdelkov; proces je kontinuiran.
10

Kanban je sistem dispečiranja in oskrbe delovnih mest z materialom ali obdelovanci, posredno pa vpliva
tudi na kratkoročno operativno planiranje. Razvit je bil v Toyoti in temelji na ideji, da krmilimo materialni
tok v proizvodnji po samopostrežnem načelu „ravno ob pravem času“ (angl. Just In Time; kratica JIT) ob
uporabi načela vlečenja (angl. pull). Za nemoteno delovanje proizvodnje potrebujemo vmesne (medfazne)
zaloge, ki pokrivajo porabo v času cikla nove proizvodnje, zato so vsi za izdelavo določene količine nekega
izdelka potrebni materiali in sestavni deli odloženi na primernih odlagalnih mestih (vmesnih skladiščih) v
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Neprekinjena (procesna) proizvodnja (angl. Production Process Industries), ki
vključuje orodja za načrtovanje šarž procesno usmerjene proizvodnje.

Najprej moramo opredeliti organizacijsko strukturo, ki jo je treba vzpostaviti v času
uvedbe modula PP. Organizacijska struktura je delitev organizacijskih enot glede na
pravni in poslovni vidik (Kroliczek & Weidner, 2014). V modulu PP je organizacijska
struktura naslednja (Jürgen & Wagner, 2014):






Klient (angl. Client), ki je neodvisno okolje v sistemu.
Koda podjetja (angl. Company Code) predstavlja najmanjšo organizacijsko enoto,
ki vodi svoje zakonsko določene knjige.
Obrat (angl. Plant) je delovno področje ali podružnica znotraj podjetja kot npr.
proizvodnja, distribucija, nabava in vzdrževanje objekta.
Skladišče (angl. Storage Location) je organizacijska enota, ki omogoča
razlikovanje med različnimi zalogami materiala v obratu.
Lokacije delovnih centrov (angl. Work Center Locations), ki jih v sistemu SAP
vodimo kot matične podatke. To so organizacijske enote, kjer se določa, kje in
kdaj se bo izvajala proizvodnja, ima razpoložljive kapacitete, izvedene aktivnosti
so ocenjene po obračunskih stopnjah, ki so opredeljene po stroškovnih centrih in
tipih aktivnosti in lahko predstavljajo stroje, ljudi, proizvodne linije ali skupine
strokovnjakov.

Matični podatki so statični podatki (šifranti) in so vezani na enega ali več modulov v
rešitvi SAP ERP, ki jih prikazujemo skozi različne poglede (Kroliczek & Weidner, 2014).
Matični podatki v modulu PP so (Jürgen & Wagner, 2014):








Material (angl. Material), kjer imamo zapisane osnovne (splošne) podatke o
materialu (ime, količina, osnovna enota, skupina, teža itd.), prodajne podatke,
nabavne podatke, proizvodne podatke, računovodske podatke itd.
Kosovnica/sestavnica (angl. Bill of Materials; kratica BOM) predstavlja seznam
vseh komponent izdelka. Vključene so lahko tudi alternativne kosovnice (angl.
Variant BOM), ki predstavljajo kosovnice, ki jih uporablja več izdelkov, kjer je
pretežen del komponent enak. Kosovnica lahko ima različne tipe postavk, kot so:
skladiščna postavka, neskladiščna postavka, variabilni material, notranja
postavka, postavka razreda, postavka dokumenta ali postavka besedila.
Proizvodni postopek (angl. routing) omogoča načrtovanje proizvodnje materialov
(izdelkov). Proizvodni postopki so vzorci proizvodnih naročil in omogočajo
načrtovanje razporeda dela. Poleg tega so osnova za oceno stroškov izdelka.
Proizvodni postopek vključuje zaporedje korakov (operacij), ki morajo biti
izvedene pri izdelavi določenega izdelka. Tako proizvodni postopek odgovarja na
vprašanja: kaj, kje, kdaj in kako bo izvedeno.
Delovni center (angl. Work Center) je lokacija znotraj tovarne, kjer potekajo
opravila z namenom, da se oplemeniti/dodaja vrednost izdelku. Delovni center

primernih transportnih enotah (paleta, posoda, zabojnik). Količinske in časovne potrebe po materialih
pozna le montaža izdelka, zato jih tudi zahteva (povleče) ob zahtevanih rokih (Ljubič, 2007).
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je lahko strokovnjak ali skupina strokovnjakov, stroj ali skupina strojev oz.
proizvodna linija. Delovni center opredeli zmogljivosti dela (delavcev), strojev,
izhodov (polizdelkov, izdelkov) in emisij. Te zmogljivosti se kasneje uporabijo pri
načrtovanju razpoložljivih kapacitet (angl. Capacity Requirements Planning;
kratica CRP), pri pripravi podrobnega razporeda in pri določanju stroškov.
Zajemajo in uporabljajo naslednje podatke: osnovne podatke (odgovorna oseba,
lokacija obrata), informacije o razporedu (vrste in časi premika znotraj obrata,
ključ izračuna), stroškovne podatke (stroškovni center, tip aktivnosti), osebne
podatke (ljudi, delovna mesta, kvalifikacije), podatke o zmogljivosti (razpoložljiva
kapaciteta, formule, čas obratovanja) in privzete podatke (kontroli in standardni
besedilni ključ).
Skupina izdelkov (angl. Product Group) omogoča agregirano načrtovanje, ki
združuje materiale in druge skupine izdelkov. Lahko imamo eno- ali večnivojske
skupine izdelkov, kjer mora zapis na najnižji ravni vsebovati tudi material.

V okviru proizvodnje imamo dva procesa: načrtovanje proizvodnje in izvajanje
proizvodnje.
Načrtovanje proizvodnje se lahko začne z napovedovanjem (angl. forecasting), nato sledi
prodajno in operativno načrtovanje (angl. Sales and Operations Planning; kratica SOP),
sledi upravljanje zahtev (angl. Demand Management), glavno teriminiranje proizvodnje
(angl. Master Production Scheduling; kratica MPS) in načrtovanje zahtev materiala
(MRP). Po končanem procesu načrtovanja imamo pripravljene proizvodne naloge (Jürgen
& Wagner, 2014). V tem procesu sodelujejo na ravni strateškega načrtovanja (kamor
uvrščamo napovedovanje in SOP) uprava (CEO, COO, CIO in CFO), kontrolorji (angl.
controller) in direktor marketinga. V podrobnem načrtovanju (kjer je vključen MPS in
MRP) so vključeni vodje proizvodnih linij, vodja proizvodnje, področje načrtovanja
potreb po materialih, področje načrtovanja izrabe proizvodnih kapacitet.
Proces izvedbe proizvodnje se začne s planom proizvodnje (angl. production proposal),
nadaljuje z načrtovanjem kapacitet virov (angl. capacity planning), razporedom in
sproščanjem nalogov (angl. schedule and release), proizvodno dokumentacijo (angl.
shop floor documents), zavajanjem porabe materiala (angl. goods issue) in zapiranjem
nalogov ter knjiženjem virov (angl. completition confirmation). Nato sledi prevzem
materiala (angl. goods receipt) in poravnava nalogov (načrtovan/izveden) (angl. order
settlement). V procesu izvajanja proizvodnje pa sodelujejo delavci in preddelavci.
Osnovni dokument v modulu PP je delovni nalog. Delovni nalogi se uporabljajo za nadzor
proizvodnih operacij in s tem povezanih stroškov in vključujejo: material, ki bo izdelan,
količino, lokacijo, časovni okvir, vključeno delo, vire in kako bodo nastali stroški
poravnani.
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3 SISTEMI ZA UPRAVLJANJE PROIZVODNEGA PROCESA (MES)
Začetki konceptov sistemov za upravljanje proizvodnega procesa (MES) segajo na začetek
osemdesetih let, ko se pojavijo prvi sistemi za zajem podatkov v proizvodnem procesu
(angl. Data Collection Systems). Ti sistemi še niso bili integrirani na začetku, tako so se
pojavljali sistemi za zajem podatkov na različnih področjih upravljanja in vodenja kot npr.:
planiranje proizvodnje, planiranje virov, zagotavljanje kakovosti itd. S pojavom koncepta
računalniške integracije proizvodnje (angl. Computer Integrated Manufacturing; v
nadaljevanju CIM) se začne integracija navedenih področij v enoten informacijski sistem.
Posamezna področja se prepletajo in dovoljujejo se prenosi podatkov med njimi. Zaradi
napačne oziroma preveč splošne uporabe termina CIM, ki so ga nekateri proizvajalci
uporabljali za vsak terminal za zajem podatkov, se koncept kot standard ni razvil oziroma
prijel.
Na začetku devetdesetih let se začnejo pojavljati namenski sistemi za zajem podatkov v
proizvodnem procesu (npr. zajem časa dela, upravljanje kakovosti, upravljanje procesa).
Čeprav so bili sistemi takrat še ločeni in nepovezani, je bilo v primeru uporabe manjšega
nabora navedenih sistemov z uporabo ustreznih podatkovnih vmesnikov možno
zagotoviti celovito zajemanje podatkov.
V nadaljevanju razvoja so se sistemi za zajem in nadzor podatkov združili v tri glavne
skupine (Kletti, 2007):




Sistema za nadzor proizvodnje: PDA (angl. Production Data Collection), DNC
(angl. Direct Numerical Control machine tools), nadzorne postaje;
Sistemi za upravljanje človeških virov (HRM);
Sistemi za upravljanje kakovosti: CAQ (angl. Computer-Added Quality Assurance),
zajem podatkov meritev itd.

Funkcionalnosti sistemov po posameznih področjih pa so že vsebovale večino
funkcionalnosti, ki jih danes poznamo kot sistem MES. Ker so bili posamezni sistemi že
povezani v računalniška omrežja, so se preko vmesnikov praviloma povezovali s
poslovnimi sistemi podjetja. Teh področij v realni proizvodnji seveda ne moremo
obravnavati ločeno, zato so se težnje po večji povezavi sistemov oz. horizontalni
integraciji večale.

3.1 Opredelitev sistemov MES
V proizvodnih podjetjih je potreba po pravih proizvedenih količinah na pravem mestu ob
pravem času v ustrezni kakovosti čedalje bolj pomembna. V zadnjem času se pojavljajo
načela trajnostne proizvodnje (pravilo 6ih R-jev11) (Metalurgija, 2016), (Jawahir, 2016).

11

Koncept 6R se nanaša na zaprti krog trajnostnega razvoja, kjer najprej material odkrijemo (angl. recover),
ponovimo (angl. recycle), ponovno načrtujemo (angl. redesign), zmanjšamo (angl. reduce), ponovno
proizvedemo (angl. remanufacture) in ponovno uporabimo (angl. reuse).
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Če navedeni integrirani sistemi podpirajo proizvodnjo na tak način in omogočajo: nadzor
kakovosti, upravljanje dokumentacije in podpirajo ustrezne analize podatkov, govorimo
o zmogljivih sistemih MES. Sistemi MES tako omogočajo zaznavo oziroma celo
predvidevanje morebitnih težav v proizvodnih procesih v realnem času. Z integracijo
sistemov in homogenizacijo podatkov se je olajšala izmenjava podatkov z rešitvami ERP
(Slika 19). Obstajajo trije tipi proizvodnje, ki so vključeni v proizvodna podjetja, kjer so
vključene rešitve ERP, sistemi MES in raven avtomatizacije. Ti tipi proizvodnje so
diskretna proizvodnja, procesna proizvodnja in MTO (Slika 20)12.
Slika 19: MES sistem integrira prvotno ločeno zbiranje podatkov ostalih sistemov

Vir (Kletti, 2007):

S področjem razvoja MES sistemov se je začelo ukvarjati več organizacij in tako so začeli
nastajati standardi. Med najbolj poznane organizacije oziroma standarde sodijo
(Zayati, Biennier, Moalla, & Badr, 2012), (Kletti, 2007):
1.
2.
3.
4.

MESA (Manufacturing Execution Solutions Association)
ISA S 95
NAMUR
VDI

Poleg teh so avtorji Meyer, Fuchs in Thiel (2009) izpostavili še IEC, FDA, VDA, VDMA in
ZVEI. V nadaljevanju opisujemo posamezne pomembnejše standarde.
3.1.1 MESA
MESA je prva organizacija, ki se je sistematično začela ukvarjati s tematiko in ima tako
največ izkušenj na tem področju. MESA definira 12 funkcijskih skupin, ki so potrebne za
učinkovito podporo upravljanju proizvodnega procesa: planiranje, upravljanje virov,
evidenca in prikaz trenutnega statusa virov, upravljanje dokumentacije, upravljanje
materialnega toka, nadzor nad izvajanjem planov in odstopanja, upravljanje delovnih

12

Tipi proizvodnje so pojasnjeni v poglavju 2.5.
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nalogov, upravljanje vzdrževanja, nadzor procesov, kakovosti, zajema podatkov ter
dokumentiranje vseh dogodkov v procesu. Vse ali smiselna podmnožica posameznih
funkcionalnosti tvorijo rešitev MES.
Slika 20: Povezava med rešitvijo ERP, MES sistemom in avtomatizacijo skozi tipe
proizvodnje

Vir: (Kletti, 2007)

3.1.2 ISA S 95
Standard ISA S 95 je razvila skupina približno 200 uporabnikov in proizvajalcev. Osnova
je bil starejši standard ISA S 88. Cilj standarda je definicija pomena MES sistema. Standard
temelji na treh nivojih upravljanja (Meyer, Fuchs, & Thiel, 2009): (1) upravljanje podjetja,
(2) MES sistem in (3) izvedbenega nivoja. Izvedbeni nivo ločujejo na tri tipe: TIP 1
(procesna proizvodnja), TIP 2 (šaržna proizvodnja), TIP 3 (diskretna proizvodnja). Sam
standard je razdeljen na tri dele: prvi in drugi del opisujeta vmesnike (angl. interface)
med prvim in drugim nivojem (Zayati, Biennier, Moalla, & Badr, 2012). Tretji del pa
opisuje aktivnosti znotraj drugega nivoja, torej MES sistema (Slika 21).
Standard se tako fokusira na naslednja področja: upravljanje proizvodnje kot take, zajem
podatkov in izmenjavo podatkov s sistemi za avtomatizacijo v proizvodnji, obvladovanje
napak in različno statistiko podatkov proizvodnega procesa. Zahteve glede podatkovnih
struktur in modelov so v S 95 standardu zelo izpostavljene. Modeli aktivnosti so
definirani na nivoju MES (tretji nivo). Na voljo so modeli za upravljanje vzdrževanja,
zagotavljanje kakovosti in seveda za aktivnosti v proizvodnem procesu. Modeli so
teoretično naravnani in tako primerni predvsem za večje organizacije, ki že imajo procese
relativno dobro standardizirane. V vsakem primeru pa lahko standard do neke mere
uporabljamo kot osnovo za snovanje osnovnih struktur. ISA poleg sistema MES opisuje
tudi sistem MOS (angl. Manufactoring Operating System), ki je dodatna razširitev
koncepta MES (Kletti, 2007).
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Slika 21: Tri nivojska arhitektura ISA

Vir (Kletti, 2007):

3.1.3 NAMUR
Namur je skupina uporabnikov sistemov zlasti v procesni industriji (kemična, farmacija
itd.). Priporočila temeljijo na standardu ISA S 95, vendar gre skupina preko teoretičnih
definicij in konkretno definira določena področja (Slika 22) (Kletti, 2007).
Slika 22: Podrobni pogled najbolje uvedenih funkcionalnosti v procesni industriji

Vir: (Kletti, 2007)
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Funkcije in informacijski tokovi so opisani na način, kot je to v uporabi v procesni
industriji. Tudi ločnica med izvedbenim nivojem in sistemom MES je zabrisana. V
procesni industriji je namreč upravljanje proizvodnje v večji meri integrirano v sisteme
na izvedbenem nivoju, da lahko sploh določimo cilje kakovosti in cilje učinkovitosti v
proizvodnem procesu. Enako velja tudi za meje med grobim planiranjem in finim
planiranjem ter med kratkoročnim in dolgoročnim planiranjem, pri čemer meje niso
natančno oz. grobo določene. NAMUR tako predstavlja praktične nasvete, kako uvesti
sistem MES v procesno orientirani proizvodnji (Meyer, Fuchs, & Thiel, 2009).
3.1.4 VDI
Leta 2004 je organizacija VDI (Verein Deutche Ingenieure) na podlagi predhodno
opisanih standardov dodala definicijo MES sistema v svoja priporočila. Glavni namen je
bil, da se striktno definira termin MES, da ne bo prihajalo do neprimerne uporabe
termina pri proizvajalcih programske opreme. Praviloma namreč proizvajalci v
marketinške namene poskušajo izkoristiti nove »popularne« termine. V svoja priporočila
so tako dodali zahteve za MES sisteme glede na različne tipe proizvodnje. Zahteve in
funkcionalnosti sistema se namreč razlikujejo glede na tip proizvodnje. Standard ne
opisuje natančno funkcionalnosti, ki bi jih tak sistem moral imeti, opisuje pa aktivnosti,
ki jih mora naveden sistem podpirati v proizvodnem podjetju. Po standardu VDI mora
MES sistem podpirati naslednje aktivnosti (Kletti, 2007):
-

Podrobno planiranje;
Upravljanje virov;
Upravljanje materialnih premikov;
Upravljanje delovne sile;
Zajem in procesiranje podatkov proizvodnega procesa;
Vmesnike (angl. interface);
Performančno analizo;
Upravljanje kakovosti;
Upravljanje informacij.

3.2 Arhitektura in funkcionalnost sistemov MES
3.2.1 Arhitektura sistemov MES
V preteklosti so se tudi na področju zajema podatkov v proizvodnji uporabljali različni
monolitni IS oz. programski paketi. Sistemi so bili nepovezani, pogosto je bilo treba
določene podatke znotraj istega procesa vnesti najprej v en sistem in nato druge v drug
sistem. Problem so povečevali proizvajalci ozko specializiranih standardnih rešitev, ki so
predvidevali zelo omejene možnosti integracije. Zaradi navedenih problemov so se na
področju sistemov MES uveljavili sodobni koncepti in arhitekture. Nekatere koncepte,
kot so fizična in logična arhitektura, arhitektura odjemalec strežnik, arhitektura velikih
računalnikov (angl. mainframe), debeli klient itd. opisujemo podrobneje v poglavju
arhitekture sistemov ERP (poglavje 2.2). Koncepti se smiselno uporabljajo tudi na
področju sistemov MES. V nadaljevanju predstavljamo pomembnejše vidike in koncepte
sistemov MES.
41

Nekaj prednosti novejših konceptov:
1. Horizontalna integracija
2. Standardni programski paketi z naslednjimi lastnostmi:
a. Modularna zasnova
b. Razširjenost glede na zahteve uporabnikov in trenutnih standardov
3. Enostavno prilagajanje funkcijskih modulov procesom in uporabniškim zahtevam
4. Standardizirani vmesniki na vseh aplikativnih nivojih
Arhitektura modernih sistemov MES je podobna arhitekturam drugih sodobnih
poslovnih rešitev. Uporabljajo se sodobni koncepti, kot so EAI (opisan v poglavju 2.2),
SOA, ESB, ESA (angl. Enterprise Service Architecture; v nadaljevanju ESA) in drugi.
Koncepte SOA, EAI in ESB opisujemo v poglavju integracije ERP in MES sistemov (poglavje
5), v nadaljevanju pa opisujemo arhitekturo ESA kot primer arhitekture za izgradnjo
sodobnega MES sistema.
Arhitektura omogoča relativno enostavno uvedbo novih zahtev skozi celoten življenjski
cikel MES sistema. V nadaljevanju opisujemo posamezne nivoje arhitekture MES sistema
na osnovi koncepta ESA (Slika 23).
Slika 23: Arhitektura sistema ESA

Vir: (Kletti, 2007)

Osnovne funkcije sistema (angl. basic functions) so zbirka programskih funkcij, ki so
neodvisne od posameznih programskih izdelkov in zagotavljajo, da se izdelki na njihovi
osnovi razvijajo hitro, z uporabo istih modulov ne glede na uporabljeno tehnično rešitev.
V primeru dobre zasnove osnovnih funkcij sistema se lahko posamezne IT integrirajo
oziroma menjujejo brez vpliva na delovanje sistema MES. Osnovne funkcije tako
zagotavljajo ločitev osnovnih funkcionalnosti MES od ostalih tehničnih komponent, ki
tvorijo sodoben IS. Tako npr. v primeru sprememb operacijskega sistema, sprememb
baze ali sprememb komunikacijskih protokolov le ti nimajo vpliva na delovanje sistema
MES. Med pomembnejše funkcije prištevamo (Kletti, 2007):
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Univerzalen vmesnik do podatkovne baze. Sodobni sistemi MES tako podpirajo
vse sodobne podatkovne baze kot npr. Oracle, Microsoft SQL, DB2 idr.
Univerzalna podpora različnim operacijskim sistemom. Sodobni sistemi MES tako
podpirajo okolje Microsoft Windows, Linux, Unix izvedenke kot npr. AIX, HP UX
idr.
Komunikacijski protokoli (TCP/IP, podatkovna vodila v proizvodnem procesu ...).
Komponente za tipična opravila MES.
Vmesniki in funkcije za povezavo s podatkovnim nivojem, z aplikacijskim nivojem
in s poslovno logiko.
Tehnologija vmesnikov za izmenjavo podatkov: spletni servisi (angl. web
services), OPC, Microsoft Excel, XML ter ostale datoteke.

Podatkovni nivo (angl. data layer). Na tem nivoju je opredeljena struktura podatkovne
baze, ki skrbi za trajno zapisovanje podatkov. Vsak MES sistem vsebuje lasten podatkovni
model. Danes je podatkovni model praviloma shranjen v relacijski podatkovni bazi.
Obdelava podatkov pa poteka preko jezika SQL (angl. Structured Query Language). Vsaka
sprememba ali dodajanje funkcionalnosti, ki zahteva trajno shranjevanje podatkov, tako
vpliva na spremembe na tem nivoju. Do podatkovnega nivoja praviloma dostopajo tudi
sistemi za izdelavo poročil. V primeru sprememb podatkovnega modela je v tem primeru
treba potrditi tudi pravilno delovanje navedenih sistemov.
Aplikacijski nivo: Poslovni objekti in metode (angl. business objects and methods).
Aplikacijski nivo je odvisen od podatkovnega nivoja in uvaja funkcionalnosti, ki jih sistem
uporablja na nivoju poslovne logike. Aplikacijski nivo ustreza naslednjim zahtevam:
1. Definira objekte in pripadajoče metode, s pomočjo katerih kasneje (na višjem
nivoju) uvajamo poslovno logiko. Primer objekta je lahko delovno mesto (stroj) z
vsemi pripadajočimi podatki ali uporabnik z vsemi podatki. Primer metode pri
uporabniku pa je npr. prijava na delo.
2. Objekti in metode so neodvisne od podatkovnega modela na nižjem nivoju
Navedeni nivo nam omogoča, da obvladujemo tehnične spremembe na način, da
poslovna logika deluje brez težav. Ob pravilno uvedeni arhitekturi take spremembe oz.
uvajanje novih funkcionalnosti ne vplivajo na druge procese oziroma funkcionalnosti.
Nivo poslovne logike (angl. process mapping). Na tem nivoju zgradimo poslovno logiko
sistema na osnovi objektov in metod, opredeljenih na aplikacijskem nivoju. Nivo
sprejema sporočila in podatke in jih izvaja v skladu z zahtevami procesa. Na tem nivoju
je tako opredeljena vsa logika aplikacije oziroma rešitve. V primeru modularne zgradbe
ta nivo dostopa do objektov in metod vseh modulov, ki jih vsebuje sistem. Če sistem
naknadno razširimo z novimi moduli, bodo tudi objekti in metode novih modulov
dosegljivi na tem nivoju. Na ta način zagotovimo horizontalno integracijo posameznih
modulov sistema.
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3.2.2 Funkcionalnosti sistemov MES
Glede na zgoraj opisane standarde torej lahko funkcionalnosti MES razdelimo v tri sklope
(Kletti, 2007), (Meyer, Fuchs, & Thiel, 2009):
1. Osnovne funkcionalnosti MES sistema
2. Komunikacija z osnovnim IS podjetja (npr. rešitev ERP)
3. Komunikacija z okoljem in opremo v proizvodnem procesu
Kot smo že opisali v uvodu, pa lahko funkcionalnosti MES sistemov razdelimo v funkcijske
skupine, kar prikazuje Slika 24.
Slika 24: Funkcionalnost sistemov MES

Vir: (Kletti, 2007)
Kot smo že navedli pri opisovanju standardov na področju sistemov MES, so posamezne
funkcionalnosti oz. opravila v sistemu MES odvisne predvsem od tipa proizvodnje in
tehnološkega nivoja proizvodnega procesa posameznega podjetja.
3.2.3 Tehnična arhitektura sistemov MES
Na splošno zahteva uvedba MES sistema ustrezno žično oz. brezžično računalniško
omrežje, ki je bistvenega pomena za delovanje MES sistema. Računalniško omrežje
namreč povezuje vse komponente sistema MES (vnos podatkov, zajem podatkov,
komunikacijski vmesniki do ostalih informacijskih sistemov itd.), zato bomo v
nadaljevanju podrobneje pojasnili podatkovni nivo in prilagodljivost, podatkovne
vmesnike ter komunikacijo z okoljem in opremo v proizvodnem procesu (Kletti, 2007).
Podatkovni nivo in prilagodljivost. Na nivoju podatkovnih baz se predlaga uporaba
standardnih podatkovnih baz za potrebe shranjevanja podatkovnih struktur sistema
MES. Bistvenega pomena pri sistemih MES je njihova prilagodljivost. Proizvodni procesi
v različnih okoljih se med sabo zelo razlikujejo. Čeprav praktično vsi MES sistemi
omogočajo parametrizacijo procesov v njihovem okolju, včasih tudi to ne zadostuje za
popolno prileganje procesa MES sistema in realnega proizvodnega procesa. Bistvenega
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pomena pri tovrstnih sistemih je natančno prileganje procesov in ponavadi prilagajanje
MES sistema procesu in ne obratno (npr. kot je ponavadi pravilo pri uvajanju rešitev ERP).
Pri modernih sistemih tako pričakujemo možnost razvoja lastnih rešitev znotraj okolja
MES (npr. Solution designer). Prav tako je pomembno, da lahko sami izdelujemo svoja
poročila oziroma analize.
Podatkovni vmesniki (komunikacija s preostalimi informacijskimi sistemi podjetja).
MES sistemi imajo praviloma standardizirane podatkovne vmesnike za večino globalnih
rešitev ERP. Enako velja za sisteme na področju upravljanja kakovosti, človeških virov itd.
Podatkovni vmesniki morajo imeti možnost parametrizacije, s katero jih prilagodimo
rešitvam v uporabi.
Komunikacija z okoljem in opremo v proizvodnem procesu. Sistemi MES morajo po eni
strani zbirati podatke iz opreme v proizvodnem procesu (samodejno na nivoju
posameznih strojev) oziroma zagotoviti vnos določenih podatkov preko vmesnikov za
zajem podatkov (PDA). Po drugi strani pa mora sistem MES imeti možnost vplivanja na
izvajanje proizvodnega procesa (npr. zaustavitev določene operacije itd.). Samodejno
tako prenašamo na primer podatke o količinah, zastojih in drugih motnjah v
proizvodnem sistemu. MES sistem mora tako zagotavljati povezavo do posameznih
proizvodnih strojev oziroma centrov. Proizvajalci proizvodne opreme imajo praviloma
lastne standarde, ki definirajo možnosti povezave z drugimi sistemi (v našem primeru
sistema MES).
Sodoben MES sistem mora tako podpirati različne tipe proizvodne opreme (različne
standarde). Glede na raznolikost proizvajalcev proizvodne opreme se izkaže, da je
izdelava vmesnika za vsak specifični sistem lahko problematična (tako za izdelavo kot za
vzdrževanje). Zato se tudi na tem področju pojavljajo standardi (in programska oprema),
ki so specializirani za potrebe komunikacij med različnimi sistemi (v našem primeru
sistema MES in opreme v proizvodnji). Standard na tem področju je tako npr. OPC (angl.
OLE for process control). Ta zagotovi standarden dostop do podatkov na proizvodni
opremi. OPC Server, kot se imenuje programska uvedba, tako zagotovi zajem podatkov
iz fizične opreme. Odjemalci (angl. OPC client) tako dostopajo do podatkov na
standarden način (ne glede na fizično strojno opremo, na katero je povezan OPC Server)
(Meyer, Fuchs, & Thiel, 2009).
Drugi pomembni vidik je uporabniški vmesnik (angl. terminal), preko katerega zaposleni
v proizvodnji komunicirajo s sistemom MES. V preteklosti so bili ti vmesniki preprosti, del
obstoječih vmesnikov na opremi v proizvodnji. Trend v zadnjem času so sodobni
komunikacijski vmesniki, ki omogočajo ne le preprost vnos podatkov, ampak sodoben
uporabniški vmesnik z dostopom do informacij, ki so pomembne pri izvajanju
proizvodnega procesa (Meyer, Fuchs, & Thiel, 2009).
V vsakem primeru pa mora biti sistem MES zasnovan modularno tako, da lahko
posamezne komponente oziroma funkcijske skupine uvajamo ločeno. Postopno uvajanje
funkcionalnosti je namreč na tem nivoju (proizvodni delavci) lažje in učinkovitejše.
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3.3 Predstavniki sistemov MES
Skupaj s standardizacijo MES sistemov so se začeli pojavljati različni komercialni izdelki,
ki podpirajo več ali manj funkcionalnosti MES sistemov. V nadaljevanju izpostavljamo
nekaj predstavnikov MES sistemov. Predstavniki so izbrani na podlagi Gartnerjevega
poročila o tržnem deležu posameznih sistemov in organizacije Capterra, ki nudi
primerjavo različnih programskih paketov tudi na področju MES.
V zadnjem poročilu Gartnerja je naveden Savigent kot vodilni predstavnik platforme za
zagotavljanje MES funkcionalnosti v proizvodnem procesu. Preostale (tipične)
predstavnike smo izbrali iz nabora predstavnikov, ki jih izpostavlja organizacija Capterra.
Capptera deli predstavnike MES sistemov glede na funkcionalnosti v naslednje skupine:









Dokumentni sistem (angl. document management)
Napovedovanje (angl. forecasting)
Nadzor kakovosti (angl. quality control)
Upravljanje ponudb (angl. quote management)
Upravljanje virov (angl. resource management)
Upravljanje dobaviteljev (angl. supplier management)
Upravljanje oskrbovalne verige (SCM)
Sledljivost (angl. traceability)

3.3.1 Savigent
Podjetje Savigent je bilo ustanovljeno leta 1994. So pionirji na področju t.i. novih
dogodkovno vodenih (angl. event-driven) sistemov za upravljanje proizvodnih procesov.
Njihovi izdelki se uporabljajo v različnih branžah, kot npr. avtomobilska, kemična,
letalska, obramba in druge. Njihove izdelke uporablja več podjetji iz nabora podjetij
Fortune (npr. Ford, Seagate, General Mills, Honeywell). Področja aktivnosti, ki jih
pokrivajo njihovi izdelki, so (Savigent Software, Inc., 2016):




Avtomatizacija delovnih tokov (angl. workflow automation)
Poslovno poročanje proizvodnega procesa (angl. Manufacturing intelligence), kar
vključuje zajem podatkov v realnem času, analize …
Sistemska integracija

Kot njihov glavni cilj podjetja pa navajajo (Savigent Software, Inc., 2016):





Prodajo programskih paketov, ki lahko delujejo samostojno oziroma so povezani
s ciljem pokrivanja zahtev kupcev.
Vsa programska oprema temelji na skupni dogodkovno vodeni platformi, ki je
povezana v celoto preko arhitekture skupnih storitev (angl. common service
architecture).
Njihova odprta platforma omogoča povezovanje programske in strojne opreme
drugih proizvajalcev.
Fleksibilnost njihovih sistemov omogoča enostavno prilagodljivost
funkcionalnosti kupcem.
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Njihove izdelke lahko kupimo v obliki paketa Savigent Software Suite oziroma glede na
to, da je rešitev zasnovana modularno, lahko kupimo in uvedemo tudi posamezne
komponente sistema, in sicer (Savigent Software, Inc., 2016):





Savigent Workflow
Savigent Streamline
Savigent Historian
Savigent Platform

Savigent Workflow prinaša kontrolirano okolje za izvajanje delovnih tokov. Zagotavlja
skladnost, sledljivost aktivnosti in možnosti poročanja v proizvodnem procesu. Sistem
podpira proces stalnih izboljšav in koncepte vitke proizvodnje. S pomočjo sistema lahko
izboljšamo realizacijo proizvodnje, kakovost izdelkov in izkoriščenost virov v
proizvodnem procesu.
Savigent Steamline omogoča hitrejše in samodejno zaznavanje odstopanj v proizvodnem
procesu s kombiniranjem analize procesa in analize dogodkov v procesu CEP (angl.
Complex Event Processing). Sistem analizira podatke v realnem času in zaznava
morebitna odstopanja oz. anomalije v proizvodnem procesu.
Savigent Historian zagotavlja zajem podatkov v realnem času, njihovo shranjevanje in
analizo podatkov. V skladu z odprtostjo sistema in ustreznih vmesnikov je zagotovljena
povezava z ostalimi sistemi v proizvodnem procesu in IS podjetja.
Savigent Platform kot platforma poenostavlja razvoj in upravljanje skalabilnih servisnoorientiranih programskih rešitev (angl. Service Orientated Software Solutions) v
proizvodnem okolju. Je kombinacija treh ključnih funkcionalnosti v enem paketu, in sicer:
razvojnega okolja (angl. application development framework), servisne arhitekture (angl.
service architecture) in kontroliranega sistema izvajanja programske opreme (angl.
managed execution enviroment).
Podjetje trži svoje izdelke preko partnerske mreže, ki zagotavlja njihovo uvedbo in
izdelavo rešitev za posamezne kupce. V Evropi je tako njihov partner Fast Technologies,
ki med drugim ponuja rešitve na področju avtomatizacije proizvodnih procesov.
3.3.2 Guardus
Podjetje Guardus je nemško podjetje, ustanovljeno leta 1985. Izdelujejo rešitve na
področju funkcionalnosti MES sistemov in sistemov za upravljanje kakovosti CAQ (angl.
Computer Aided Quality). Njihova rešitev na področju MES sistemov, imenovana
Guardus MES, zagotavlja popolnoma brezpapirno poslovanje v proizvodnem procesu.
Njihov sistem MES podpira naslednje skupine funkcionalnosti (Guardus Solutions AG,
2016):




Dokumentni sistem
Napovedovanje
Nadzor kakovosti
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Upravljanje virov
Upravljanje dobaviteljev
Sledljivost

Njihove rešitve se uporabljajo v več kot 250 podjetjih po celem svetu (več kot 22 držav).
Homogena rešitev omogoča neprekinjen zajem podatkov, vizualizacijo in nadzor nad
izdelki in procesi skozi vrednostno verigo proizvodov. Integracija je zagotovljena tako z
rešitvami ERP, upravljanjem življenjskega cikla izdelka (PLM), merilno opremo, opremo v
proizvodnji, programi družine Microsoft Office, internetnim portalom itd. Rešitev je
primerna in se uporablja v različnih branžah, med drugimi v: avtomobilski, medicinski,
elektronski, letalski, področje plastike (Guardus Solutions AG, 2016).
Funkcionalnosti MES sistema podjetje razvršča v naslednje kategorije (Guardus Solutions
AG, 2016):





upravljanje kakovosti
upravljanje proizvodnje
upravljanje procesov
integracija

Znotraj upravljanja kakovosti pokriva področja: projektnega vodenja, začetnih vzorcev,
obvladovanja dobaviteljev, analizo napak, obvladovanje neskladnosti, ukrepanje,
upravljanje merilne tehnike ter celovito upravljanje revizije (angl. audit) izdelka oziroma
procesa.
Kategorija proizvodnja vsebuje funkcije: upravljanje proizvodnih nalogov, zajem
podatkov iz proizvodnega procesa, zajem podatkov iz strojev, operativni nadzor
proizvodnje, upravljanje vzdrževanja, upravljanje energije in razporejanja/simuliranja.
Nadzor procesa pokrivajo funkcije: nadzorna plošča (angl. KPI Cockpit), upravljanje
delovnih tokov, upravljanje dokumentacije, GUARDUS Designer, GUARDipedia ter
GUARDUS Apps.
Integracija je zagotovljena preko: integracije z rešitvijo ERP, integracije s sistemi za
upravljanje dokumentacije, CAD integracija, integracija merilne opreme in drugih
sistemov.
Znotraj posameznih funkcij oziroma funkcionalnosti pa se skriva še več podpodročij za
večino opravil, ki jih opravlja podjetje v zahtevnih industrijskih branžah. Guardus MES se
lahko uvaja modularno, in sicer glede na potrebe podjetja, ki ga uvaja. Tudi licenčni
model omogoča nakup licenc za posamezne funkcionalnosti sistema.
3.3.3 ATS Applied Tech Systems
ATS Global je nizozemsko podjetje, ustanovljeno leta 1986. Je globalno podjetje, ki se
ukvarja s široko paleto storitev. Njihove storitve obsegajo svetovanje, projektno vodenje,
podporne storitve, razvoj programske opreme ter izvajanje izobraževanj in delavnic (ATS
Global, 2016).
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ATS ADOS je zbirka programske opreme, ki podpira določene funkcionalnosti sistemov
MES. Predstavljena je kot programska oprema za proizvodnjo četrte generacije (angl.
Smart Manufacturing & Industry 4.0).
Njihov sistem podpira naslednje skupine funkcionalnosti (Slika 25):






Dokumentni sistem
Napovedovanje
Nadzor kakovosti
Upravljanje dobaviteljev
Sledljivost

Sistem tako omogoča zajem podatkov, upravljanje kakovosti, poročila in analize ter
interakcijo z ostalimi PLM oziroma MES sistemi preko enotnega proizvodnega servisnega
vodila (angl. Manufactoring Services Bus).
Slika 25: Skupine funkcionalnosti ATS DOS sistema

Vir: (ATS Global, 2016)

Izdelki, ki jih vsebuje zbirka, so (ATS Global, 2016):






ATS Advanced Reporting Service
ATS Bus
ATS CM4D
ATS Inspect
ATS SPC

Če uporabljamo vse produkte, lahko zagotovimo celovit zajem in analizo podatkov iz
različnih operacij znotraj proizvodnje. Podatke nato uporabljamo skozi celotno
vrednostno verigo in z njihovo pomočjo optimiziramo aktivnosti proizvodnega procesa.
Bistvo sistema je tako na zajemu in obdelavi podatkov v proizvodnem sistemu. Ker ne
vsebuje nekaterih klasičnih funkcionalnosti MES, se predvideva, da bomo za te
funkcionalnosti uporabljali dodaten produkt. ATS ADOS je tako namenjen iskanju skrite
vrednosti v podatkih, ki jih zajemamo v proizvodnem procesu.
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Za integracijo z ostalimi sistemi skrbi ATS Bus, ki zagotavlja standardizirane
komunikacijske kanale za izmenjavo podatkov. Sistem omogoča centralizirano
upravljanje in nadzor nad vsemi podatkovnimi komunikacijami tako znotraj lastnih
programskih paketov kot z ostalimi PLM/MES sistemi in delno direktno z ERP sistemom
(Slika 26).
Slika 26: Arhitektura sistema ATS DOS

Vir: (ATS Global, 2016)

3.3.4 Kiner
Za predstavnika slovenskih MES sistemov smo izbrali produkt Kiner, ponudnika
programske opreme SGM programska oprema d.o.o. Tudi njihov sistem je primeren za
različne branže in različne vrste proizvodnih procesov. Kot referenčno uvedbo podjetje
navaja uvedbo v podjetju Kovinoplastika Lož (SGM d.o.o., 2016b).
Aktivnosti, ki jih lahko v proizvodnem procesu izvajamo s sistemom Kiner, so (SGM d.o.o.,
2016c):




razporejamo proizvodne aktivnosti;
spremljamo in upravljamo proizvodne kapacitete;
izvajamo nadzor nad proizvodnjo.

Funkcionalnosti, ki jih podpira sistem Kiner, so tako (Slika 27):



Nadzor proizvodnje
Elektronski delovni nalog
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Avtomatski in ročni zajem podatkov
Upravljanje proizvodnje v realnem času
Prilagoditev parametrov procesu
Pregledi in analize
Podporne funkcionalnosti
Slika 27: Funkcionalnost MES sistema KINER

Vir: (SGM d.o.o., 2016b)
Ena izmed pomembnejših funkcij sistema je podpora elektronskemu delovnemu nalogu.
Elektronski delovni nalog nadomešča klasične (papirnate) delovne naloge, ki jih v
standardnem procesu tiskamo iz rešitve ERP.
Funkcije elektronskega delovnega naloga so (SGM d.o.o., 2016a):










sledenje delovnemu procesu;
podpora normiranemu in nenormiranemu delu;
izračun normativnih teoretičnih ur;
evidenca dela;
upravljanje s prioritetami dela;
dostop do tehnične dokumentacije;
pregled kosovnic;
evidenca in spremljava sprememb posameznih operacij;
SPC - statistično obvladovanje procesov.

Zajem podatkov v proizvodnji se lahko izvaja z direktnim prenosom iz strojev (krmilnikov)
oziroma z ročnim vnosom preko vmesnika Kiner Touch.
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Slika 28: Zaslonska slika vmesnika Kiner Touch

Vir: (SGM d.o.o., 2016d)

Nadzor proizvodnje v realnem času (vizualizacija tlorisa proizvodnje) zagotavljajo s
pregledom dogajanja na delovnih nalogih (statusi, količine, normativi delavcev itd.) in
ostalih ključnih kazalnikov proizvodnje.
Analizo dogajanja v proizvodnem procesu nam zagotavlja sklop funkcionalnost Pregledi
in analize. Analiziramo lahko čase delovanja strojev, dogodke na delovnem nalogu
oziroma stroju, razpoložljive kapacitete o informacijah, ključnih za odločitve o potrebnih
investicijah. Osnovne analize so tako npr.: dosegi delavcev, izkoristki in zastoji po strojih,
delo režijskih delavcev v proizvodnji itd. (SGM d.o.o., 2016d).
Med podporne funkcije sistema Kiner proizvajalec uvršča predvsem integracijske
vmesnike do ostalih informacijskih sistemov v proizvodnem procesu in IS podjetja. Kako
v praksi uvajajo vmesnike, navajajo (SGM d.o.o., 2016c):






Povezava na ERP (SAP)
Povezava z dokumentnimi sistemi (Microsoft SharePoint)
Povezava na PLC (krmilnike strojev)
Povezava v sistem za preventivne preglede orodij
Povezava v modul za spremljanje zaščitnih sredstev

Tako kot ostali MES sistemi je tudi Kiner prilagodljiv in ga lahko prilagodimo in uvedemo
v različne tipe proizvodnih procesov. Področja prilagoditev tako obsegajo (SGM d.o.o.,
2016c): upravljanja z izmenami, delovnimi dnevi, tehtanja izdelanih proizvodov,
predajnice, delovni nalogi, potrjevanja dela in druge posebnosti.
Proizvajalec navaja hitro prilagajanje sistema zahtevam naročnikov
parametrizacije) brez sprememb sistema samega (programske opreme).
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(preko

3.3.5 MES sistem Podjetja A
Podjetje A13 se je odločilo za lasten razvoj sistema MES. V podjetju so najprej želeli pokriti
osnovne funkcionalnosti MES sistemov, in sicer zajem podatkov iz proizvodnega procesa
(fokus je bil na podatkih, ki se sedaj zbirajo na fizičnih delovnih nalogih in v ostalih ročnih
evidencah). Podjetje je želelo na ta način narediti zajem in prenos podatkov iz
proizvodnje v rešitev ERP hitrejše (SAP ERP14) in preko kontrol v samem sistemu vnosa
podatkov zmanjšati napake pri vnosu. Drugi del funkcionalnosti, ki jih je pokrivala prva
verzija sistema (pilotna namestitev), pa je obvladovanje materialnega toka v
proizvodnem procesu.
Zaradi univerzalnosti ter prilagodljivosti programske opreme je podjetje najprej razvilo
okolje (angl. solution framework), s katerim v nadaljevanju razvijajo programsko opremo,
kot je npr. MES. Sistem omogoča modularno zgradbo in povezljivost med različnimi
sistemi preko standardnih vmesnikov (Podjetje A, 2015). Povezava med komponentami
razvojnega okolja je prikazana na Slika 29.
Slika 29: Razvojno okolje MES sistema podjetja A

Vir: (Podjetje A, 2015)

Funkcionalnosti razvitega sistema MES, ki jih ima prva verzija sistema, so (Slika 30):



Zajem podatkov v proizvodnem sistemu (ročno in samodejno);
Nadzor nad materialnim tokom v proizvodnem procesu;

13

Preučevano podjetje A je podrobneje opisano v poglavju 6.4.1.

14

SAP ERP smo podrobneje opisali v poglavju 2.4.
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Poročanje in analitika;
Dokumentni sistem.
Slika 30: Obvladovanje materialnega toka v sistemu MES podjetja A

Vir: (Podjetje A, 2015)

Vnos podatkov je omogočen preko vmesnika, ki je zaslon, občutljiv na dotik, kar prikazuje
Slika 31.
Slika 31: Zaslonska slika vnosnega zaslona, občutljivega na dotik

Vir: (Podjetje A, 2015)
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Zgradba sistema je modularna, fizična arhitektura omogoča prilagodljivost strežniške
infrastrukture potrebam podjetja.
Kot dokumentni sistem podjetje uporablja Microsoft SharePoint, ki je integriran s
sistemom MES. Sistem poročanja je na več nivojih. Osnovna poročila so v realnem času
na voljo delavcem in vodstvu proizvodnje direktno na panelih v proizvodnji. Drugi del
sistema poročanja je v spletnem vmesniku, zgrajenem v okolju Microsoft SharePoint.
Zaradi mobilnosti uporabnikov (vodstvo proizvodnje) in želji po nenehnem stiku s podatki
proizvodnega sistema pa so tretji del sistema poročanja prenesli na mobilne naprave
(telefoni in tablice), kar prikazuje
Slika 32: Fizična arhitektura lastnega sistema MES podjetja A

Vir: (Podjetje A, 2015)
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4 UVAJANJE REŠITEV ERP IN SISTEMOV MES
Organizacije so pod stalnim pritiskom strank, delničarjev in dobaviteljev, da stalno
izboljšujejo in delajo hitreje in boljše izdelke. Konkurenčnost v dinamičnem okolju in
globalni izzivi zahtevajo agilnost. Uspešne organizacije se morajo odzivati hitro in
stroškovno učinkovito na spremembe. Spremembe so lahko različne: premiki v zahtevah
kupcev ali partnerjev v oskrbovalni verigi, prilagoditve poslovnega modela ali poslovnih
procesov, širitev poslovanja in potrebe po novih iniciativah, kot so zunanje izvajanje, in
regulatorni pritiski, ki jih narekujejo finančni trgi, industrijske skupine in vladni organi.
Organizacije morajo pretvoriti svoje industrije v odzivne, na zahtevah temelječe, profitne
organizacije, ki optimizirajo svoje delovanje. Konkurenčne prednosti in preživetje so
odvisne od uporabe razširitve aplikacij IS/IT (npr. ERP II, SOA, WEB 2.0 ali SaaS …). (AddoTenkorang & Helo, 2011).
Uvajanje informacijskih virov (strojna oprema, programska oprema, storitve ali
kombinacija le teh) je projekt15 (Taylor, 2004). Vsak projekt je sestavljen iz življenjskega
cikla projekta (angl. Project Life Cycle; kratica PLC) in iz cikla razvoja sistema (angl. System
Development Life Cycle; SDLC). Življenjski cikel projekta (PLC) vključuje vse aktivnosti na
projektu, medtem ko se cikel razvoja sistema (SDLC) nanaša na doseganje zahtev
produkta. Pri obeh pa uporabljamo principe projektnega managementa, zato bomo v
naslednjem poglavju predstavili projektno organizacijo.

4.1 Projektna organizacija
Hauc (2002) poudarja, da je projektni management lahko učinkovit le ob dobro
strukturirani in organizirani projektni organizaciji. Projektna organizacija opredeljuje
organizacijsko strukturo za vodenje in izvajanje projekta. V njej se opredeli zgradba
projektne organizacije, vloge in odnosi v projektnem timu (SEI, 2016). Organizacijska
struktura tako jasno identificira vloge in odgovornosti za vsako pozicijo. Člani projektne
organizacije so iz različnih organizacijskih enot in na projektu izvajajo specifične naloge.
Projektna organizacija je začasna in oblikovana za konkreten primer16. Naloge članov
projektne organizacije so tako povezane z doseganjem projektnih ciljev, rezultatov in
dejavniki, ki so povezani s kontrolo, s tveganjem in s kakovostjo (Kumar, 2015).

15

Projekt ima naslednje značilnosti (Hauc, 2002): ciljna usmerjenost (projekt se konča, ko so doseženi cilji),
časovna determiniranost, enkratnost (projekt vedno poteka pod vplivom različnih dejavnikov), novost,
kompleksnost, projektni finančni proračun ter pravna in organizacijska pripadnost. Projektni management
se lahko obravnava kot uspešen samo takrat, ko so zahtevani cilji projekta doseženi v okviru: časa, stroškov
in s predvideno kvaliteto (obsegom) (Hauc, 2002).
16

Hauc (2002) projektno organizacijo obravnava z več vidikov, in sicer: projektno organizacijo za določen
projekt, projektno organizacijo za programe projektov, projektno organizacijo za multiprojektno izvajanje
strateških razvojnih programov in projektno organizacij za določena projektna področja v podjetju. V
magistrski nalogi se bo projektna organizacija nanašala na določen projekt.
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Organizacijo projektnega tima sestavljajo (Hauc, 2002): management projekta,
posvetovalni ali odločitveni tim, projektni manager (z namestnikom), planski tim,
strokovni tim, vodstveni projektni tim in projektna administracija ali projektna pisarna
oziroma podpora.
Običajne vloge v projektni organizacijo IT projektov so: sponzor projekta (angl. Project
sponzor), nadzorni odbor (angl. steering committee), vodja projekta (angl. project
manager), timi funkcijskih področij (angl. functional team), svetovalci (angl.
implementation consultants), tim informatikov (angl. IS/IT team), ponudnik strojne
opreme (angl. hardware vendors) in tim ponudnika programske opreme (angl. software
vendor team) (Anderegg, 2000), (Harwood, 2004) (Kumar, 2015).
Vsak informacijski projekt mora imeti sponzorja projekta, katerega odgovornost v
podjetju je, da spreminja in izboljšuje delovanje podjetja. Ima avtoriteto in moč, da poda
soglasje k izvedbi projekta in ureja probleme med trajanjem projekta, ki jih ne more
urediti vodja projekta. V večini primerov je to direktor (angl. Chief Executive Officer;
kratica CEO) (Kumar, 2015).
Nadzorni odbor vključuje predstavnike z vseh poslovnih področij. Člani morajo imeti
zmožnost, da razumejo vpliv projekta in njegove spremembe. Poleg tega morajo le-ti
imeti avtoriteto nad dodelitvijo in vodenjem človeških virov. Sponzor projekta je vodja
nadzornega odbora (Anderegg, 2000). Visoki predstavniki svetovalnega tima so tudi del
nadzornega odbora. Nadzorni odbor se sestaja redno in zagotavlja usmeritev ter
odločitve v podporo projektu. Služi kot komunikacijski kanal med projektnim timom in
vrhnjim vodstvom podjetja (Kumar, 2015).
Vodjo projekta nastavi nadzorni odbor na osnovi njegovih administrativnih spretnosti in
izpostavljenosti poslovnim funkcijam. Lahko je vodja oddelka v podjetju. Za velike
projekte imamo dva vodja projekta: enega na strani podjetja in enega na strani
partnerja/svetovalnega tima. Naloge vodje projekta so, da spremlja delo na projektu
(projektne cilje in pričakovanja, nadzira in kontrolira napredek na projektu …), redno
poroča o stanju na projektu in izvaja redne sestanke (Anderegg, 2000).
Timi funkcijskih področij so vmesnik med svetovalci rešitve ERP in končnimi uporabniki v
času projekta. V teh timih so predstavniki z vseh funkcijskih področij, kjer se rešitev ERP
uvaja. Člane izbere nadzorni odbor na osnovi njihovega poznavanja poslovnih področij
in njihove zmožnosti upravljanja sprememb v operativnih procedurah. Odgovorni so za
izdelavo podrobne analize zahtev, razvijejo prototipni model rešitve ERP za organizacijo,
pripravijo poročilo mapiranja zahtev med obstoječimi sistemi in novim okoljem (Kumar,
2015).
Svetovalci so dodeljeni na projekt na osnovi njihovega znanja procesne integracije in
izkušenj in so zaposleni na strani partnerja uvedbe. Imajo pregledno znanje o rešitvi ERP
in poglobljeno znanje s posameznega modula. Člane projektnega tima naučijo
uporabljati rešitev ERP in pripravijo uporabniška navodila. Poleg tega imajo drugačen,
nepristranski pogled na način, kako se opravlja posel itd. (Anderegg, 2000).
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Tim informatikov je vključen v vse aktivnosti projekta. Njegova naloga je, da pripravi
študijo zahtev, izbiro, namestitev strojne in programske opreme, prototipiranje, prenos
podatkov, sočasno izvajanje več sistemov in pripravo okolja za zagon v živo (Cadle &
Yeates, 2001).
Ponudnik strojne opreme mora namestiti vso strojno opremo in pripadajoče periferne
naprave, kot so tiskalniki in omrežna oprema. Poleg tega so odgovorni za vzdrževanje
računalniškega sistema skozi projekt in tudi potem.
Ponudniki programske opreme (ponavadi kar partner, ki uvaja rešitev, ni pa nujno)
namesti rešitev ERP, izvaja redne posodobitve sistema, pomaga razvojnemu timu
razumeti tehnične lastnosti rešitve ERP in pomaga pri integraciji novih modulov.
Da je projekt uspešno izveden, je v veliki meri odvisen tudi od vodje in sodelavcev na
projektu. Le-ti naj bi imeli sledeče lastnosti (Hauc, 2002): celovit način razmišljanja,
ustrezno strokovno znanje, sposobnost hitrega spoznavanja bistva problema,
organizacijske sposobnosti, sistematičen in pragmatičen način dela, sposobnost
predvidevajočega planiranja, sposobnost uspešnega motiviranja sodelavcev za
doseganje ciljev projekta, dober odnos do ljudi, zavestno in razumno prevzemanje
tveganja, sposobnost doseganja in oblikovanja ciljev v najtežjih situacijah, ustvarjalnost,
iznajdljivost in sposobnost prepričevanja.
Za uspešno upravljanje projekta pa so pomembni tudi deležniki (angl. stakeholders). To
so posamezniki ali organizacije, ki so lahko aktivno vključeni v projekt ali pa se bodo
učinki projekta nanašali na njih. Deležniki lahko imajo tako pozitiven kot negativen učinek
na potek projekta, zato je naloga vodja projekta da le-te identificira. Če so ti ljudje
negativno nastrojeni, lahko naredijo veliko škode na projektu, sploh če imajo vpliv na
projekt (Taylor, 2004). Deležniki so tako: člani projektne skupine, kupci, vodje oddelkov,
dobavitelji, uporabniki sistema. Lahko pa so deležniki tudi delničarji, lokalne in vladne
agencije, upniki in skupine za zaščito okolja (Cadle & Yeates, 2001).

4.2 Uvajanje rešitev ERP
Do večine neuspešnih uvedb rešitve ERP je prišlo zato, ker so poslovni managerji in IT
strokovnjaki v teh organizacijah podcenjevali kompleksnost načrtovanja, razvoja in
usposabljanja, ki ga je treba pripraviti ob uvedbi nove rešitve ERP, saj se radikalno
spremenijo obstoječi poslovni procesi in IS. Nevključevanje zaposlenih v fazah
načrtovanja in razvoja in nevključevanje v program upravljanja sprememb, ali poskusiti
narediti preveč v premalo časa v procesu pretvorbe podatkov so tipični vzroki za
neuspešno uvedbo projekta rešitve ERP (O'Brien, 2004). Premalo izobraževanja glede
uporabe dnevnih opravil v rešitvi ERP in napake pri pretvorbi podatkov in testiranju so
drugi vzrok za neuspešno uvedbo. V veliko primerih je bila neuspešna uvedba tudi zato,
ker se je organizacija ali vodstvo IT preveč zanašala na ponudnike rešitev ERP ali na
pomoč prestižnih svetovalnih firm, ki so jih najeli za uvedbo (Mello, 2002).
Ponudniki rešitev ERP obljubljajo od 3- do 6-mesečni povprečni čas uvedbe, kar pa je
mogoče le v primeru majhnih organizacij. Če želimo uspešno uvesti rešitev ERP, potem
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je treba spremeniti način poslovanja in način dela zaposlenih. Realna transformacijska
prizadevanja uvedbe rešitve ERP običajno trajajo med enim letom in tremi leti v
povprečju. V zadnjih letih so se pojavile spremembe na področju uporabe interneta, ki
so znižale čas uvedbe modulov. Te hitre uvedbe (v tednih, ne letih) so rezultat v novi
kategoriji rešitev ERP, ki jih ponudniki rešitev ERP ponujajo kot storitev (SaaS). Običajno
rešitve, ki jih imamo na zahtevo (angl. on-demand), in rešitve SaaS ERP gostijo pri nekem
informacijskem ponudniku (ASP)17, kupci pa imajo dostop do rešitve ERP preko spletne
povezave. Ker programske opreme ni treba namestiti, kot je značilno za tradicionalne
rešitve ERP, ki so nameščene na strani organizacije (angl. on-premise), se čas uvedbe zelo
skrajša v primerjavi z nameščanjem na strani organizacije (Koch & Wailgum, 2008).
Življenjski cikel rešitev ERP je sestavljen iz več faz. Različni avtorji faze poimenujejo
različno, vendar vsi vključujejo enake aktivnost, ki jih je treba narediti, če želimo, da bo
projekt uspešen. Bradfordova (2010) deli življenjski cikel rešitev ERP v štiri faze: (1)
načrtovanje in izbira, (2) razvoj, (3) uvedba in (4) vzdrževanje rešitve ERP. Drugi avtorji
delijo življenjski cikel na tri faze: (1) projektno fazo (angl. project phase), skozi katero se
rešitev ERP skonfigurira in namesti, (2) faza pretresa (angl. shakedown phase), kjer
podjetje naredi prehod od zagona v živo do običajnega delovanja (faza stabilizacije) in (3)
fazo, ki sili rešitev ERP naprej in navzgor (angl. onward and upward phase), skozi katero
ima organizacija največje koristi in prednosti od uvedbe rešitve ERP in kjer načrtuje
uvajanje novih tehnologij in poslovnih izboljšav (Markus & Tanis, 2000); (Markus, Axline,
Petrie, & Tanis, 2003).
Vsi projekti so sestavljeni iz ciljev in dogodkov (aktivnosti). Cilji so značilnosti na višji ravni
in imajo velik vpliv na uspeh projekta. Te značilnosti so: čas projekta, obseg projekta, viri,
riziko na projektu, kompleksnost projekta in prednosti, ki jih uvedba prinaša. Odvisno od
intenzivnosti teh značilnosti Anderegg s sodelavci (2000) opredeljuje naslednje strategije
uvedbe:




Hitra strategija (angl. breakneck strategy), ki je pogosta metodologija uvajanja
ponudnikov, kjer se poskuša najti in uvesti rešitev najhitreje in najceneje kot je
mogoče. Ponudniki ERP rešitev jo imenujejo tudi hitra implementacija (angl.
rapid implementation). Vključuje zelo malo ali nič faz, katere rezultat je uvedba
po pristopu velikega poka (angl. big bang)18. Prednosti strategije so: enostavnost,
hitrost, zahteva malo načrtovanja, ni pravil in nizki začetni stroški. Slabosti pa so:
visok riziko, velika količina predelav, odpor organizacije, performančni problemi,
funkcijski problemi in malo prednosti.
Zvezna strategija (angl. star strategy), kjer je primarna osredotočenost na to, da
se delajo stvari na pravi način (npr. vključitev višjih managerjev v osnovni tim),
kar ima pogosto za rezultat hitro in cenejšo namestitev. Vključuje podobne
dogodke kot strategija nizkega tveganja, vendar je poudarek na ciljih. Prednosti:
nizek riziko, velike prednosti, pričakovani rezultati, gradi se močna baza znanja,

17

Informacijski ponudniki storitev (ASP) so podrobneje opredeljeni v poglavju 2.3.

18

Pristop velikega poka je razložen v poglavju 4.2.3.
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visok nivo lastništva uporabnikov, močna integracija. Slabosti: draga, lahko hudo
strese organizacijske vire, psihično stresna.
Rešitev na ključ (angl. turnkey system) je nasprotje zvezne strategije. Vse
aktivnosti, povezane z uvedbo rešitve ERP, so v rokah partnerjev rešitve ERP in
zunanjih izvajalcev. Ima podobno strukturo in korake kot strategija nizkega
tveganja. Osnovna razlika je v tem, kdo bo izvedel večino dogodkov in
načrtovanje projekta ERP. Pri tej strategiji vedno uporabimo zunanje vire za
načrtovanje in uvajanje rešitev. Lastništvo je izrazito drugačno od ostalih strategij
uvedbe. Prednost: potreba po nič oziroma zelo malo notranjih virih. Slabosti:
velik riziko, draga, pomanjkanje lastništva, predelave/manjkajoča funkcionalnost,
kontradiktoren odnos, ranljivost na ponudnikov promet.
Pristop razvoja znotraj podjetja (angl. in-house approach) uporablja notranje
vire za vse potrebe rešitve ERP. Ta pristop temelji na varčevanju pri stroških in na
gradnji notranjega lastništva sistema, vendar povsem ignorira prihranek na času
zaradi zunanjega ekspertnega znanja. Programerji podjetja razvijejo rešitev ERP.
Ta pristop ima majhno število korakov in se razlikuje od hitre strategije in pristopa
proračuna po tem, da vključuje osnovne elemente uvedbe rešitve ERP, kot so
funkcijsko mapiranje, testiranje, prototipiranje in spremembe programske
opreme. Potrebna je podrobna analiza in integracija poslovanja, drugače je
nemogoče priti do programske rešitve. Uvedba po tem pristopu je dolgotrajna
(za razvoj, testiranje in odpravljanje napak), prav tako so velike potrebe po
vzdrževanju ter kompleksnost odprave napak. Prednosti so: zahteve po uporabi
osnovnih elementov uvedbe rešitve ERP, izgradnja močnih tehničnih virov,
izrazito prileganje obstoječim poslovnim procesom, izvorna koda je običajno
kompaktna, sili v medoddelčno komunikacijo. Slabosti: velik riziko, visoka
podpora po uvedbi, dovzetnost za fluktuacije, nefleskibilna, počasna posvojitev
tehnologije, ni možno pridobiti zunanje podpore, pomanjkanje integracije.
Pristop proračuna (angl. budget approach) je povsem osredotočen na
upravljanje s stroški. Cilj je uvedba rešitve ERP s čim nižjimi stroški, kar pomeni,
da odpravljajo svetovalce, zmanjšajo obseg projekta in s tem izkoristijo manj
prednosti, kot bi jih sicer lahko z uvedbo rešitve ERP. Ta strategija je podobna hitri
strategiji, kar se tiče števila faz projekta, razlikuje pa se po hitrosti. Glavni cilj je
uvedba rešitve ERP z najmanjšimi stroški (denarja), kar pomeni, da se lahko
žrtvuje hitrost uvedbe v zameno, da se prihrani denar. Prednosti so: enostavna,
zahteva malo načrtovanja, ni pravil, nizki začetni stroški. Slabosti: velik riziko, zelo
dolga uvedba, veliko število predelav, odpor organizacije, performančne težave,
funkcionalne težave in majhne prednosti.
Partnerski pristop (angl. partner approach) išče način, da se uvede rešitev ERP v
mešanih timih notranjih in zunanjih virov. V tem pristopu pomagajo pri uvedbi
tako svetovalci partnerjev rešitev ERP kot ponudnik rešitve ERP. Podjetja, ki
izberejo ta pristop, ponavadi porabijo več denarja in časa, kot je v začetku
predvideno za uvedbo. Ta strategija je podobna strategiji nizkega tveganja.
Razlika je v odgovornosti za uvedbo rešitve ERP, ki je deljena med notranjimi in
zunanjimi viri. Prednosti: dober dostop do funkcijskega in tehničnega znanja,
majhne zahteve po organizacijskih virih. Slabosti so: zmeren riziko, draga,
problemi z lastništvom, kontradiktoren odnos, ranljivost na ponudnikov promet.
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Pristop nizkega tveganja (angl. low risk approach) se nanaša na visoko raven
virov z majhno kompleksnostjo in obsegom, kombiniranim s tolerantnimi mejniki,
s pomočjo katerih je velika verjetnost, da bo projekt uspešen. Če mejniki na
kritični poti ne bodo doseženi, bo projekt zaustavljen ali pa se bodo ponovili
prejšnji dogodki. Ta strategija je podobna strategiji zveze, glavna razlika je v
osredotočenosti na hitrost uvedbe. S tem ko je obseg in kompleksnost majhna in
so dodeljeni viri visoki, je riziko zmanjšan skozi podrobno analizo in raziskave
podjetja. Trajanje uvedbe je okrog 2 leti in vključuje skoraj vse korake (dogodke),
ki jih projekt uvedbe rešitve ERP lahko ima. Prednosti so: predvidljivi rezultati,
nizek nivo polzenja obsega, boljša skladnost s proračunom, manj moteč za
poslovanje, doseg maksimalnih koristi in malo velikih presenečenj na projektu.
Slabosti: dolžina uvedbe, konceptualno se je težko naučiti, zahteva podporo
vodstva, zahteva namenska sredstva, draga.

Različne strategije uvedbe, ki jih vodijo različni cilji, zahtevajo različne kombinacije
dogodkov. Razumevanje vseh notranjih odnosov in soodvisnosti ciljev in dogodkov je
ključno za razumevanje uvedbe rešitve ERP. Dogodki so značilnosti, ki sestavljajo projekt.
Skoraj v vseh teh dogodkih pa sodelujejo ljudje. Primeri dogodkov so: začetno
usposabljanje, formiranje projektnih skupin, analiza potreb, načrtovanje integracije
poslovanja, vizija in poslanstvo projekta, usposabljanje projektnega tima, povpraševanje
po informacijah (angl. Request for Informations; RFI) in splošna raziskava, analiza
donosnosti naložb (angl. Return on Investment; ROI), zahteve za ponudbo (angl. Request
for Proposal), raziskava referenc, strojna oprema, raziskava rešitev ERP, demo skripte,
demo programske opreme, načrtovanje začetnih sestankov, proces izbire, pogajanje,
namestitev, načrtovanje projekta uvedbe, podrobni projektni načrt, delovna soba (angl.
war room), usposabljanje o rešitvi ERP, odgovori na konfiguracijska vprašanja, priprava
pravil, funkcijsko mapiranje, testiranje in prototipiranje, spremembe programske
opreme, pretvorba baze podatkov, načrtovanje nepredvidljivih dogodkov,
dokumentacija, usposabljanje končnih uporabnikov, revizije, merjenje zmogljivosti,
zagon v živo, podpora po uvedbi, nadaljnje izobraževanje in vzdrževanje (Anderegg,
2000).
Tudi uvajanje ima svoj življenjski cikel. Življenjski cikel uvedbe rešitve ERP je razdeljen na
več faz (Slika 33), ki vključujejo več aktivnosti (Tabela 2).
V nadaljevanju poglavja bomo pojasnili aktivnosti skozi posamezne faze življenjskega
cikla uvedbe rešitve ERP.
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Slika 33: Življenjski cikel uvedbe rešitve ERP
Potrebe

Izbira
dobavitelja

Izboljšave

Zagon v
živo

Uvedba
Vir: (Harwood, 2004)

Tabela 2: Aktivnosti faz življenjskega cikla uvedbe rešitev ERP
Faza

Fokus

Aktivnosti

0 Zavedanje trga
1 Opredelitev potreb

Trg
Zahteve
Stroški-prednosti
Zahteve
Ponudbe
ponudnikov in
prileganje
Vzpostavitev in
vzdrževanje
pogojev za
projekt uvedbe

Razumevanje, kaj se dogaja na trgu.
Ugotoviti, zakaj
Ugotoviti stroške in opredeliti prednosti
Opredeliti zahteve
Vzpostavitev procesa izbire
Izvedba procesa izbire
Pogajanje in podpis pogodbe
Vzpostavitev in dodelitev vlog
deležnikom na projektu
Vzpostavitev, nadzor in vzdrževanje
zaveze
Opredelitev obsega
Pripraviti, nadzirati in posodabljati plan
Vzpostavitev, nadzor in posodabljanje
proračuna
Izpostaviti in uporabljati mehanizme za
reševanje težav
Oceniti in omejiti tveganja
Vzpostaviti, nadzirati in upravljati
zmogljivosti
Upravljati odnos s partnerjem
Namestitev strojne opreme,
programske opreme in omrežja
Razvoj učnih strategij
Usposabljanje projektnega tima
Določiti in razviti procese
Prilagoditi programe
Testirati (pilotno) procese

2 Izbira ponudnika

3 Projekt uvedbe

Uvesti projektni
plan
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Vzpostaviti in dodeliti odgovornosti za
procese
Načrtovati in izdelati dokumentacijo
Usposobiti uporabnike
Nastaviti podatke
Reševanje problemov
Pregled
Izboljševanje procesov

Zagon v živo
Izboljšave po zagonu v živo

Zmogljivost
procesov
Vir: (Harwood, 2004)

4.2.1 Opredelitev zahtev rešitve ERP
Poslovanje podjetij se ves čas spreminja in te spremembe vplivajo tudi na IS podjetij.
Tako so spremembe razlog za zamenjavo obstoječih IS (Bradford, 2010), (Hamilton, 2002)
(O'Leary, 2005) in sicer:








Zastarelost IS, ki niso več sposobni podpirati prednosti novih tehnologij. Starost
ni nujno problem, razen če jih ni mogoče več nadgraditi, da bi bile v koraku z
naprednimi tehnologijami.
Operativni stroški, kjer so lahko stroški za vzdrževanje pogosto višji. Lahko
zahtevajo več strojne opreme, manj učinkovite procese, več ročnih posegov v
vzdrževanje delovanja.
Podpora se nanaša na dobavitelje programske opreme, ki lahko prenehajo
razvijati IS ali pa jih prevzamejo druga podjetja. Posledično ti dobavitelji lahko
prenehajo ponujati podporo za staro programsko opremo in prenehajo
zagotavljati tehnično podporo, nadgradnje, varnostne popravke ali dodaten
razvoj.
Skladnost. Država zahteva skladnost poslovanja povezanih podjetij. Javnozasebna podjetja in poslovanje podjetij, kot so pogodbeni izvajalci države, banke,
farmacevti, industrija predelave hrane in pijač ter avtomobilska industrija so
prisiljeni, da razmislijo o uvedbi novih IS zaradi strožjih zahtev glede upravljanja
podjetij.
Spremenjeni poslovni modeli. Obstoječi IS so bili uvedeni več let nazaj, da so
podpirali takratne zahteve. Danes niso več učinkovita podpora korporativnemu
upravljanju in strateškim usmeritvam. Organizacija je lahko rasla zaradi
prevzemov, dodala nove izdelke/storitve, vzpostavila bolj neposreden odnos s
pomembnejšimi kupci, dodala neposredno prodajo itd.

Investicija v novo rešitev ERP je ena izmed pomembnejših strateških odločitev v
organizaciji (Bradford, 2010), prav tako pa tudi velika finančna investicija. Zato je
treba opredeliti stroške, kot so stroški za strojno opremo, operacijske sisteme, licence
za podatkovne baze, licence za dodatne module, licence za rešitve drugih
ponudnikov, integracijo, prilagajanje programske opreme, pretvorbo podatkov,
projektni management, svetovalce, usposabljanje, dnevnice in stroške potovanja,
nadgradnje (Harwood, 2004). Nekateri med temi stroški so enkratni (npr. strojna
oprema, usposabljanje, svetovalci), medtem ko se drugi stroški ponavljajo letno (npr.
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licence). Poleg teh stroškov obstajajo tudi posredni stroški, ki so večinoma notranji
stroški in vključujejo: čas in posledično stroške vključenih zaposlenih; stroške
začasnega osebja, ki nadomešča osebe, ki so vključene v projekt; stroški, ki nastanejo
znotraj drugih aktivnosti; stroški, povezani z notranjimi viri, kot npr. IT oddelek.
Predvideni celotni stroški uvedbe rešitve ERP v času uvedbe in času petletne uporabe
so prikazani v Tabela 3.
Tabela 3: Stroški uvedbe in vzdrževanja rešitve ERP
Enkratni stroški
Neposredni stroški
Strojna oprema
5 do 10 %
Programska oprema
25 do 30 %
 Osnovni paket
 Dodatni moduli
 Baza podatkov
 Dodatni stroški drugih ponudnikov
(npr. prilagajanje dokumentacije,
orodja za poročanje, orodja
poslovnega poročanja)
Vzdrževanje s strani ponudnika
Programiranje
5%
 Prilagajanje
 Razvoj vmesnikov
Izobraževanje in usposabljanje
10 %
Svetovalno delo
15 do 20 %
 Vključuje potovanja in dnevnice
Posredni stroški
Zaposleni v podjetju:
10 %
 Vodstvo
 Polno zaposleni
 Delno zaposleni
Začasno / po pogodbi
Vir: (Harwood, 2004)

Ponavljajoči se
stroški

20 do 30 %

5%

Pri izbiri rešitev ERP igrajo pomembno vlogo prednosti, ki jih rešitve ERP prinašajo. Tako
je Hamilton poudaril, da obstajajo merljive kot tudi nemerljive prednosti (Hamilton,
2002). Merljive prednosti imajo vpliv na profitabilnost in prihodke od prodaje in
potencialni učinek na vrednost zalog. Običajne merljive prednosti so zmanjšanje zalog,
zmanjšanje stroškov materiala, zmanjšanje stroškov delovne sile, izboljšane storitve za
kupce in prodaja, izboljšane računovodske kontrole (npr. v bilanci stanja, izkaz
poslovnega izida, ključni finančni kazalniki). Nemerljivi oziroma nefinančni učinki so vidni
skozi poslovne funkcije kot npr. povečanje točnosti, prijaznejši uporabniški vmesnik ipd.
(Cotterell & Hughes, 1995).
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Ko smo opredelili stroške in koristi, je treba izračunati upravičenost naložbe, ki jo lahko
izračunamo s finančnega vidika skozi različne formule (npr. ROI, analiza stroškov/koristi,
TCO itd.19).
4.2.2 Izbira rešitve ERP
Organizacija se lahko odloči za (1) nakup rešitve ERP v obliki samostojne rešitve ERP, ki je
zgrajena po principu najboljše prakse, (2) uvedbe med seboj več povezanih,
komplementarnih programskih rešitev, izdelanih v podjetju ali kupljenih pri različnih
ponudnikih (angl. Best of Bread; v nadaljevanju BoB)20 ali (3) za lastni razvoj, ki je izveden
znotraj organizacije ali se najame zunanji izvajalec (Kežmah, 2003). Če je le možno, raje
izberemo uvedbo rešitve ERP pred rešitvami BoB zaradi sledečih prednosti (Hoeven,
2009): integracija med moduli, procesna usmerjenost, poenoten uporabniški vmesnik,
odprtost na komunikacijskem nivoju, en ponudnik z eno vizijo ter mednarodni vidik, saj
omogočajo delo na geografsko različnih območjih. Light, Holland in Wills (2001)
dodajajo, da obstaja tudi nekaj slabosti, ki so povezane z daljšim časom uvedbe, slabšim
prileganjem obstoječih poslovnih procesov in kompleksnostjo uvedbe.
Glavni razlogi za izbiro rešitve ERP vodilnih proizvodnih podjetij so po raziskavi
organizacije Aberdeen (Castellina, 2016): funkcionalnost (64 %), enostavnost uporabe
(56 %), TCO (44 %), mora obstajati možnost integracije z ostalimi rešitvami (28 %),
enostavnost in hitrost uvedbe (28 %), možnost prilagajanja funkcionalnosti brez
programiranja (angl. 26 %), globalne zmogljivosti (21 %) in odnos s ponudnikom (18 %).
Vodilni proizvajalci so izbrali možnost, da rešitev ERP, ki omogočajo enostavno uporabo,
podpirajo rast in posledično naslednje koristi (Castellina, 2016): izboljšano obračanje
zalog (39 %), izboljšano razmerje od zaloge do prodaje (20 %), znižanje operativnih
stroškov (12 %), znižanje administrativnih stroškov (9 %), izboljšanje dostave in
zaključitev v predvidenih rokih (19 %), znižanje ravni zalog (12 %), izboljšanje skladnosti
razporeda (16 %), skrajšanje časa cikla ključnih poslovnih procesov (18 %).

19

Donosnost naložbe (ROI) nam omogoča izračun, v kolikšnem času (letih) se nam bo povrnila naložba v
investicijo.
Analiza stroškov/koristi (angl. Cost/Benefit Analysis). ROI je del te analize. Vsaka možnost uvedbe rešitve
ERP vključuje določene stroške. Nekateri stroški so enaki vsem možnostim, medtem ko so določeni
višji/nižji pri posameznih možnostih. Enako velja tudi za koristi. Analiza stroškov/koristi primerja možnosti
uvedb rešitev ERP. Tako primerja strateške cilje, izzive, rešitev in prednosti.
Skupni stroški lastništva (angl. Total Cost of Ownership; v nadaljevanju TCO) je skupni znesek stroškov, ki
bodo nastali skozi življenjski cikel rešitve ERP. Na TCO vplivajo: velikost podjetja, število uporabnikov rešitve
ERP, funkcionalnost. Poleg tega pa tudi stroški uvedbe, kot so: licence za programsko opremo in bazo
podatkov, strojna oprema, podpora uvedbi (svetovalci) in notranji stroški ter stroški vzdrževanja.
20

Rešitve BoB so rešitve, ki najbolje podpirajo obstoječe poslovne procese v organizaciji, ker v uvedeni
rešitvi ERP ti procesi niso ali pa so slabo podprti (Hoeven, 2009).
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Deset korakov izbire rešitve ERP, ki tvorijo osnovo za uspešno uvedbo in maksimalen ROI
so (Langenwalter, 2007):
1. Vizija uvedbe rešitve ERP. To je najpomembnejši korak v celotnem procesu izbire in
uvedbe rešitve ERP. Vizija mora opisovati, kako bo naše podjetje kot najboljša
podjetja v panogi upravljalo odnose s strankami, z zaposlenimi in z dobavitelji v
časovnem obdobju 2, 3 ali 5 let v prihodnosti. Na osnovi tega lahko pripravimo ROI
ter minimiramo ali odstranimo notranje silose, saj se osredotočamo na cilje
podjetja. Uspešna vizija mora vključevati izziv, biti prepričljiva, celovita, jasna in
kratka (ne vključuje vseh možnosti).
2. Pripravimo seznam zahtev/funkcionalnosti na osnovi vizije in poslovnih zahtev. Pri
tem moramo upoštevati, da naj bo dokument kratek (35 do 50 strani), vsaka
funkcionalnost naj bo opisana v enem do dveh odstavkih in opredeljene naj bodo
ključne funkcionalnosti in zahteve organizacije, zaradi katerih imamo konkurenčno
prednost. Funkcionalnosti, ki so že tako vključene v vse programske pakete,
izpustimo (npr. kosovnica), saj ne bodo omogočale razlikovanja med ponudbami.
3. Pripravimo seznam ponudnikov rešitev ERP, pri čemer upoštevamo, da na trgu
obstaja več sto ponudnikov rešitev ERP. Zato so trije glavni kriteriji za osnovno izbiro
naslednji: (1) panoga (industrija), (2) velikost organizacije in (3) tehnološka
platforma. Na osnovi tega pripravimo seznam potencialnih kandidatov, ki naj ne
presega 12 ponudnikov rešitev ERP.
4. Zožimo seznam ponudnikov na štiri do šest ponudnikov rešitev ERP. Ponudniki
vedo, kdaj organizacije začnejo iskati novo programsko opremo. Hitro tudi zvedo,
koliko in kateri ponudniki programske opreme so dobili zahtevo za predlog (angl.
Request for Proposal; v nadaljevanju RFP). RFP mora omogočati ponudniku dovolj
podrobne informacije, da lahko le-ta ugotovi, ali ima možnost dobiti posel. Poleg
tega se ponudniki tudi zavedajo, da so nekateri procesi izbire samo navzven in da se
je/bo prava izbira zgodila v ozadju. Zato mora RFP vsebovati vprašanja glede zahtev
in funkcionalnosti, na osnovi katerih se bomo lahko odločili in jih tudi rangirali.
Dokument obsega stran in pol do dve strani in mora vključevati takšna vprašanja, da
na njih ponudnik ne bo mogel dogovoriti z besedo »da«. Smiselno je tudi poklicati
ponudnike in se z njimi dogovoriti za enourni intervju. Nato jim pošljemo vprašanja,
da se lahko pripravijo in jih nato pokličemo ter se pogovorimo o odgovorih na
vprašanja. Na osnovi prejetih odgovorov vidimo prednosti (moč) in slabosti (šibkost)
posameznih rešitev in ponudnikov. Na osnovi tega izberemo štiri do pet končnih
kandidatov, ki jim bomo poslali RFP.
5. Priprava RFP. Običajno vključuje dve večji poglavji: (1) seznam zahtev in
funkcionalnosti, ki vključuje, kako želi podjetje v prihodnosti poslovati in (2) ostale
sestavine, kot so pogoji, oblika odziva ponudnikov itd. Standardna oblika RFP mora
vključevati: (I) uvod (poslovanje organizacije, obseg RFP, sistemske zahteve), (II)
navodila za predlog (predlagana izbira in razpored uvedbe, kriteriji izbire, kontaktna
oseba), (III) pričakovan poslovni model, ki vključuje zahteve in funkcionalnosti skupaj
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z vizijo organizacije (točka 2), (IV) oblika odziva ponudnika, (V) okolje strojne opreme
in programske opreme – trenutno in pričakovano stanje ter (VI) priloge.
6. Pregled predlogov. Ponudniki imajo 3 do 4 tedne časa, da nam vrnejo svoje
predloge. Predloge preučimo tako, da za vsakega preverimo, kaj so prednosti (moč)
rešitve, kaj so slabosti rešitve (ponudnika), področja, ki zahtevajo razjasnitev, in
področja dvomov.
7. Izberemo 3 finaliste. Na osnovi prednosti in slabosti se odločimo za tri ponudnike,
ki jih bomo povabili, da predstavijo svoje rešitve. V procesu predstavitve
demonstracij bomo vključili tudi zaposlene z veliko izkušnjami in znanjem, ki bodo
znali oceniti ponudnikove odgovore. Če ne najdemo treh močnih finalistov, se ne
premaknemo v naslednji korak, pač pa poskušamo najti še kakšnega ponudnika.
Pred demonstracijo moramo pripraviti tudi referenčni kontrolni seznam, ki vključuje
vprašanja, ki se nanašajo na število referenc s področja našega poslovanja, število
referenc, ki uporabljajo preučevano rešitev ERP, enostavnost uvedbe rešitve ERP,
podpora ponudnika (lokalna, globalna), kakovost rešitve (funkcionalna popolnost,
kakovost in odprava napak), kakovost dokumentacije, kakovost rešitve ERP,
primernost in dosegljivost ponudnikovih učnih materialov itd.
8. Demonstracije (predstavitve) rešitev ERP. Projektni tim mora že vnaprej pripraviti
demonstracijski paket, ki naj vključuje: demo podatke (20 do 30 posameznih
šifrantov, 3 do 5 kupcev, 3 do 5 dobaviteljev, strokovne informacije) in demo
scenarije. Med predstavitvijo moramo biti pozorni, kako bodo v svojo rešitev ERP
vključili demo podatke in kako bodo izvedli demo scenarije. Popolna demonstracija
za posamezno rešitev traja dva dni. Projektni tim, ki bo izbiral rešitev ERP, mora biti
prisoten na vseh predstavitvah. Po vsaki predstavitvi je treba zbrati
prednosti/slabosti posamezne rešitve v posebno preglednico. Ob koncu vsake
predstavitve se projektni tim zbere in oceni, katera rešitev se jim zdi primernejša.
9. Izbira zmagovalca. Včasih je zelo težavno izbrati primerno rešitev ERP, zato nam je
lahko v pomoč zunanji moderator, ki minizira »halo učinek«, ki daje zadnjemu
ponudniku nepošteno prednost. Poleg tega moderator pomaga pri pripravi prioritet
in prinaša dodaten vpogled v nemerljive prednosti, kot sta tehnološki riziko ali
verjetnost, da bo nova rešitev na trgu preživela; loči prezentacijske sposobnosti in
stil ponudnikovih prodajalcev od dnevnih funkcionalnosti rešitev. Kadar organizacija
prvič izbira rešitev ERP, je cena glavni dejavnik. Kasneje pa postanejo pomembnejši
drugi dejavniki: podpora ponudnika (učenje in tehnična podpora), enostavnost
uvedbe, prileganje poslovnim procesom podjetja, fleksibilnost spreminjanja glede
na spreminjanje poslovanja organizacije, tehnološki riziko ter vrednost (celotni
stroški uvedbe proti celotnim prednostim organizacije). Če se projektni tim ne more
odločiti za eno izbiro, potem so potrebni dodatni sestanki s ponudniki. Izbira
ustrezne rešitve ERP je zelo pomembna, saj bomo izbrano rešitev uporabljali 10 in
več let. Pri izbiri mora biti projektni tim pozoren na osnove značilnosti rešitve ERP,
kot so: prileganje organizaciji, fleksibilnost rešitve, integracija z ostalimi IS, ponudniki
in partnerji rešitev ERP, pospeševalci uvedbe (uporabniški priročniki in procedure,
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procesni modeli, projektni načrt itd.) in svetovalci (pomoč) pri uvajanju (Sternad,
2011).
10. Pogajanje o pogodbi, izvedba pilotne uvedbe in upravičenost investicije. V
pogajanju se dokončno uskladijo pogoji in finančna ureditev s ponudnikom, strojna
oprema, tehnična podpora, dokumentacija in storitve uvedbe. V tem koraku lahko
podjetja (vendar je teh zelo malo) zaženejo tudi pilotno uvedbo pred uvedbo rešitve
ERP. Na osnovi plana uvedbe lahko nadzorni odbor predvidi časovno-fazno
pričakovane stroške in prednosti ter pripravi končno upravičenost investicije.
Pri izbiri rešitve ERP moramo biti pozorni, da smo poleg izbire osnovnih modulov pozorni
tudi na razširitve rešitve ERP oz. dodatne module, ki jih lahko uvedemo od izbrane rešitve
ERP, rešitev BOB, izdelamo sami v organizaciji, zunanje izvajanje itd.), ter da poleg
procesa izbire dobavitelja preverimo tudi partnerje, ki uvajajo rešitev ERP in njihove
svetovalce (Stefanou C. , 2000).
Za posamezni obrat ali več obratov z enim nadzornim odborom traja proces izbire tri do
štiri mesece. Slika 34 prikazuje zaporednost in obvezne/neobvezne korake v procesu
izbire.
Slika 34: Koraki izbire rešitve ERP
1. Kreiranje vizije

3. Seznam ponudnikov rešitev ERP
4. Uporaba vprašalnika za pripravo
3 do 5 ponudkov

5. Priprava RFP

6. Odgovori ponudnikov na RFP
7. Izbira 2 do 3 finalistov
8. Demonstracija rešitev ERP

Ponudnik rešitve ERP

Poslovne potrebe

2. Seznam zahtev/funkcionalnosti

9. Izbira zmagovalca
10. Načrtovanje uvedbe

Vir: (Langenwalter, 2007)

4.2.3 Uvedba rešitve ERP
Uvedba rešitve ERP daje organizaciji možnost, da bistveno izboljša svoje poslovanje s
tem, da uporabi prednosti (zmogljivosti), ki jih uvedba nove rešitve ERP prinaša. Uvedba
ni tehnični projekt, ampak projekt ljudi, zato so za uspešno uvedbo potrebni ljudje in
upravljanje sprememb. Najprej se moramo dogovoriti, kakšen pristop uvedbe bomo
uporabili pri uvedbi rešitve ERP.
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Pristopi uvedbe rešitve ERP se nanašajo na način namestitve rešitve ERP. Glavni pristopi
so: pristop velikega poka (angl. big bang), fazni pristop (angl. phased), vzporedni pristop
(angl. parallel), procesno orientiran pristop (angl. process line) in hibridni pristop (angl.
hybrid). Te tehnike se osredotočajo na strategijo, kako bo potekala tranzicija iz obstoječih
informacijskih sistemov v novo rešitev ERP (Anderegg, 2000), (Langenwalter, 2007).
Vsaka uvedba rešitve ERP je podprta s treh strani, ki vključuje pristop uvedbe, ljudi
(organizacijo projektnega tima) in tehnologijo (strojno in programsko opremo).
Pomanjkanje ene strani vodi v neuspešno uvedbo rešitve ERP.
Pristop velikega poka predvideva, da v določenem vnaprej opredeljenem trenutku
obstoječe IS ugasnemo in začnemo uporabljati novo rešitev ERP. Vse poslovne funkcije,
ki so se izvajale v obstoječih IS, se sočasno prenesejo v rešitev ERP v enem dnevu ali
koncu tedna. Ta pristop je redkokdaj uporabljen in ga ponudniki rešitev ERP, partnerji in
svetovalna podjetja ne priporočajo. Če se vseeno odločimo za pristop velikega poka, ga
je potrebno zelo podrobno načrtovati in dobro stestirati rešitev ERP pred zagonom v živo.
Prednosti pristopa so: ni vmesnikov med obstoječimi IS in rešitvijo ERP, kar se odraža v
nižjih stroških uvedbe ter krajši čas uvedbe. Pomanjkljivosti so povezane s pomanjkanjem
znanja glede rešitve ERP in kritičnimi viri, povečanem obsegu časa in stroških priprav ter
ob neuspešni uvedbi rešitve ERP je nemogoče preiti na stare informacijske rešitve. Delno
lahko slabosti tega pristopa odpravimo s pomočjo pristopa mali veliki pok (angl. mini big
bang), kjer uvajamo sklope povezanih modulov skupaj (npr. najprej module, ki pokrivajo
finančni tok, nato module, ki pokrivajo materialni tok, nato človeške vire itd.).
Fazni pristop je nasprotje pristopa velikega poka, saj uvajamo vsak modul posebej, zato
potrebujemo manjšo projektno organizacijo, ki si zaradi uvedbe posameznih modulov
pridobiva znanje na področju rešitve ERP in njene uvedbe. Ponavadi najprej uvedemo
finančne module in nato module, ki pokrivajo materialni tok. Prednosti tega pristopa so
manjši riziko (uvajamo en modul) ter pridobivanje znanja in izkušenj projektne
organizacije skozi uvedbo modulov. Ker uvajamo modul po modul, je treba pripraviti
veliko vmesnikov med starimi IS in rešitvijo ERP, kar povečuje stroške in čas in s tem čas
uvedbe rešitve ERP. Poleg tega je potrebno vzdrževati več IS.
Vzporedni pristop predvideva, da obstoječi IS delujejo še nekaj časa po zagonu v živo
rešitve ERP. Tako imamo dva delujoča sistema, v katera je treba vnašati podatke, do nekaj
mesecev. Prednost pristopa je, da ob izpadu rešitve ERP lahko brez motenj delamo
naprej, saj imamo obstoječe IS. Poleg tega lahko sproti spremljamo točnost podatkov in
rezultatov v obstoječih IS in rešitvi ERP. Glavni slabosti tega pristopa sta: da moramo imeti
podvojeno strojno opremo, programsko opremo, človeške vire itd., dvakratni vnos
podatkov, kar pomeni, da če pride do napak pri vnosu (v obstoječem ali novem sistemu)
rezultati ne bodo enaki in bo zamudno odkrivanje, kje se je napaka zgodila. Vzporedni
pristop se uporablja pri uvedbah, kjer je delovanje IS kritičnega pomena, kot so npr.
bolnišnice, letališča itd.
Procesni pristop je konceptualno podoben malemu velikemu poku, razdeli strategijo
uvedbe na upravljanje več vzporednih procesnih tokov ali proizvodnih linij. Najprej se
uvedejo manj zahtevni procesni tokovi in proizvodne linije, kjer je riziko nižji in je večja
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možnost za uspeh. Začetni uspeh nato pomaga zgraditi organizacijsko zaupanje v rešitev
ERP, saj se poveča verjetnost za uspeh. Ko se zaključi uvedba prve procesne linije, so viri
pripravljeni za težje in problematične procesne linije. Enak koncept lahko uporabimo tudi
v storitvenih organizacijah, kjer se bomo namesto proizvodnih linij osredotočali na
procesne linije.
Hibridni pristop je kombinacija procesnega, faznega in vzporednega pristopa, kjer se
redkokdaj predvidi natančno uvedba rešitve ERP. Ko se projektni tim nauči uporabe
rešitve ERP in opravi analizo, se določi kombinacija pristopov. Kompleksnost hibridnega
pristopa se močno razlikuje od velikosti organizacije (od majhnih podjetij do
multinacionalke). Koncept hibridnega pristopa ni nujno fiksen skozi celotno uvedbo, pač
pa se pogosto spreminja, ko se ljudje naučijo več o rešitvi ERP in ko se obseg projekta
spremeni. Zaradi fleksibilnosti v prilagajanju specifičnim potrebam položaja veliko
uvajalcev uporablja ta pristop. Tako lahko organizacije prilagodijo uvedbo svojim
potrebam. Hibriden pristop je težaven za člane projektnega tima, saj se morajo naučiti
prilagajati. Če želimo, da je uvedba uspešna, je zato potrebno veliko medsebojne
komunikacije v kombinaciji z močnim vodstvom.
Med razlogi, zakaj podjetje izbere določen pristop uvedbe, so: zagotavljanje tehničnih
virov, organizacijska struktura projektne organizacije, roki, zanesljivost in viri strojne
opreme. Prenos podatkov prav tako igra pomembno vlogo (Bradford, 2010).
Ponudniki rešitev ERP uvajajo svoje rešitve po svojih metodologijah, kot npr. SAP ERP se
uvaja po metodologiji SAP ASAP oz. SAP Activate, rešitve Microsoft Dynamics po
metodologiji Microsoft SureStep itd. Vse te metodologije vključujejo aktivnosti, ki jih je
treba izvesti za uspešno uvedbo. V nadaljevanju predstavljamo 12 korakov, ki
pripomorejo k uspešni uvedbi rešitve ERP (Langenwalter, 2007):
1. Organizacija projekta. Večina projektnega tima, ki je izbirala rešitev ERP, bo ostala v
projektni organizaciji uvedbe rešitve ERP. Več o projektni organizaciji je opisano v
poglavju 4.1.
2. Opredelitev vizije, ki temelji na merjenju uspešnosti. Projektni tim mora ponovno
preučiti vizijo (korak 1 v procesu izbire) in jo prilagoditi tako, da bo odražala
odločitve, ki so bile sprejete na osnovi novih informacij. Atributi, na osnovi katerih
bomo lahko merili uspeh, so npr.: dostava v realnem času (99,5 %), bruto dobiček
(50 %), čas od naročila do dostave stranki (2 do 4 ure), obrat zalog (50), hitrost
(skupni pretečeni čas v proizvodnji deljen s časom za dodano vrednost (manj kot 2),
napake (limitirajo proti 1 na milijon).
3. Priprava začetnega podrobnega projektnega načrta. Rešitev ERP ima veliko
modulov in funkcionalnosti, zato se je težko odločiti, kaj je treba uvesti najprej.
Enostaven način, s pomočjo katerega izberemo module in funkcionalnosti, je graf,
kjer na x-osi opredelimo čas in potrebne vire (veliko, srednje ali malo) ter na y-osi
prednosti za podjetje (malo, srednje ali velike). Nato vpišemo module in
funkcionalnost v graf ter na osnovi najkrajšega časa in minimalnih virov, ki so
potrebni za največje prednosti v podjetju, izberemo vrsti red uvedbe modulov in
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ostale funkcionalnosti. Izdelamo podroben projektni načrt, ki je nadgradnja
projektnega načrta s procesa izbire (10. korak procesa izbire). Na posamezna
opravila dodamo vire. Izdelava podrobnega projektnega načrta se izvede v več
iteracijah in vključuje: dodajanje podrobnih opravil in virov, prilagajanje opravil in
virov zadanim časovnim okvirom, ponoven pregled zahtev virov in razbremenitev
kritičnih virov, vključitev zunanjih virov na kritična področja itd. Nato začnemo
projekt z začetnim sestankom (angl. kick-off meeting), ki vključuje celotno
organizacijo. Najpomembnejši del sestanka je govor direktorja oziroma predsednika
uprave in mora vključevati naslednje točke: vizijo, misijo in strategije organizacije;
razloge, zakaj smo se odločili za uvedbo novega sistema; zavzetost vrhnjega
managementa za uspešno izvedbo uvedbe rešitve ERP; obljuba, da nihče ne bo
izgubil službe po uvedbi, če bodo poslovne potrebe ostale na obstoječi ravni;
prošnja, da vsak posameznik pomaga ustvariti uspešno uvedbo rešitve ERP, in
predstavi projektni tim in vodjo projekta. Vodja projekta pa mora predstaviti
projektni načrt, predvsem v luči, kako in kdaj se bodo v posamezne oddelke uvedle
glavne funkcionalnosti rešitve ERP.
4. Usposabljanje projektnega tima in drugih ključnih posameznikov. Projektni tim in
ključni uporabniki se izobražujejo o konceptih rešitve ERP, saj brez poglobljenega
znanja projektni tim ne bo zmogel načrtovati novega načina dela v organizaciji, pač
pa bo želel obnoviti obstoječi način dela in s tem se izgubi možnost izboljšave
delovanja organizacije in dobičkonosnosti. Dober izobraževalni program uporablja
način igranja gradnje in druge igre, s čimer pomaga projektnemu timu načrtovati,
kako naj organizacija posluje z novim orodjem. Ko je izobraževanje končano, se
projektni tim začne usposabljati o različnih funkcijah in funkcionalnosti rešitve.
Usposabljanje ponavadi izvaja uvajalec rešitve ERP v prostorih uvajalca rešitve ERP
ali v organizaciji.
5. Ocenitev celovitosti obstoječih baz podatkov. Nekateri svetovalci predlagajo, da je
treba podatke prečistiti, preden se začne uvedba, medtem ko drugi svetujejo, da se
čiščenje začne skupaj z uvedbo, ali pa se uporabi kombinacija obeh. Podatke je treba
razdeliti v tri skupine: A – podatki, ki se ves čas spreminjajo (transakcijski podatki),
B – podatki, ki se občasno spreminjajo (šifranti) in C – podatki, ki se redko ali nikoli
ne spreminjajo (zgodovinski podatki). Podatke skupine C lahko prečistimo že pred
uvedbo, medtem ko podatke skupine A in B čistimo skupaj z uvedbo. Pretvorba
podatkov iz obstoječih sistemov v rešitev ERP lahko poteka ročno ali pa avtomatsko
(Anderegg, 2000). Odvisno je od več dejavnikov, kot so: razpoložljivosti tehničnih
virov, kakovosti obstoječih podatkov, narava operacijskih sistemov in platform,
razpoložljivosti človeških virov, velikosti podatkovnih baz, časovne ovire, budžet,
uporabniška prijaznost in tradicija.
6. Namestitev nove strojne opreme. Če bo nov sistem dobro deloval na obstoječi
strojni opremi, potem je ta korak hiter, enostaven in poceni. Ponavadi ob uvedbi
nove rešitve ERP zamenjamo tudi zastarelo obstoječo strojno opremo in omrežno
opremo.
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7. Namestitev programske opreme in pilotno testiranje rešitve ERP. Tehnično
podporno osebje uvajalca rešitve ERP bo namestilo programsko opremo in zagnalo
nekaj testov, z namenom, da se preveri, ali je bila namestitev uspešna. V času
pilotnega testiranja rešitve ERP podporno osebje testira standardno različico
programske opreme. Ta proces traja dan do dva. Na tej točki imamo pripravljeno
strojno opremo in programska oprema je nameščena, zato lahko projektni tim začne
s prilagajanjem rešitve ERP.
8. Izobraževanje in usposabljanje zaposlenih vključuje vse zaposlene, ki bodo
uporabljali nov sistem in vse, na katere bo neposredno vplival nov sistem. Praktično
vsi zaposleni bi morali biti deležni vsaj preglednega izobraževanja o novem sistemu,
kjer bi videli, kakšne spremembe v poslovanju prinaša nov sistem. Izvedba
izobraževanja je kritičen dejavnik uvedbe rešitve ERP. Osnovno izobraževanje in
usposabljanje se morata izvajati čim bolj proti koncu uvedbe, in sicer se po navadi
izvaja v organizaciji. Po uvodnem usposabljanju mora koordinator izobraževanja
pripraviti kurikulom za nove zaposlene.
9. Usposabljanje v sobi pilotne rešitve ERP. Projektni tim pripravi ogrodje poslovnih
scenarijev v testnem okolju, ki so lahko osnova za testiranje baze podatkov, kar traja
teden do dva. Nato pripravi projektni tim poslovne procesne scenarije za osnovne
funkcije (npr. prejeto naročilo kupca), tako da uvedba funkcionalnosti odraža vizijo
najboljše prakse. Projektni tim lahko pripravi tudi diagrame poteka in procese
simulacije. Cilj je razumevanje celotnega časa, ki je potreben za izvedbo posameznih
funkcionalnosti in načrtovanje procesa brez ozkih grl. Ta korak traja po navadi med
štirimi in šestimi tedni. Nato projektni tim natančneje opredeli scenarije za vse
osnovne funkcionalnosti, dokler ni tok relativno gladek. Nato projektni tim
dokumentira scenarije in osnovna pravila in procedure, pripravi »slabe« scenarije
(npr. manjkajoči podatki), sočasno projektni tim nastavi in testira varnost
(avtorizacije in dostop zaposlenih do različnih funkcionalnosti rešitve ERP). Ko je
projektni tim zadovoljen s programsko opremo, politikami in procedurami, predstavi
celotno rešitev upravi, ki mora to potrditi. Timi funkcijskih področij izvedejo korake
od 1 do 6 za vsa funkcijska področja. Nato se timi funkcijskih področij učijo na
programski opremi in revidiranih politikah in procedurah za posamezen oddelek,
sledi učenje in testiranje načrtovanja procesov. Ko zaključimo, predstavimo politike,
procedure in delovanje za posamezna funkcijska področja upravi, ki jo mora potrditi.
Nato timi funkcijskih področij pripravijo podrobne procedure in testirajo
funkcionalnost ter tako odkrijejo napake in področja, ki jih je možno izboljšati.
Projektni tim pa revidira celotno načrtovanje in procedure. Ko je prvo funkcijsko
področje končano, lahko začnejo z uvedbo le-tega (fazni pristop). V primeru drugih
pristopov pa moram ta proces ponoviti za vse oddelke in funkcijska področja.
10. Integracija podatkov in točnost podatkov. Z uvedbo rešitve ERP bo prišlo do višje
stopnje integracije podatkov. Če uporabljamo obstoječe IS in novo rešitev ERP
istočasno, potem moramo pripraviti avtomatični in ročni podatkovni most (razen pri
pristopu velikega poka), ki bodo v uporabi nekaj mesecev, dokler nismo prepričani,
da nova rešitev deluje pravilno in ni napak. V tem koraku je treba iti skozi celoten
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razvoj in testne procese: načrtovati osnovno funkcionalnost ter se za vsak primer
odločiti, ali bo nov sistem potreboval podatke iz obstoječih sistemov; sprogramirati
vmesnike; izvesti obširno testiranje baze podatkov, vključno z dobrimi in s slabimi
(manjkajočimi) podatki; testirati programe, dokler ne delujejo brezhibno ter
dokumentirati načrtovanje, testiranje in rezultate testiranja. Kritični podatki
podjetja se ne smejo izgubiti, postati zastareli ali netočni. Netočni podatki bodo
povzročili, da se bo rešitev ERP npr. načrtovala netočno, kar lahko ima velik vpliv na
ostale dejavnike.
11. Zagon v živo modula/izdelka/obrata. Izboljšanje in prilagoditev. Ponovitev za
ostale module/izdelke/obrate. Najprej uvedemo rešitev v tisti oddelek/produktno
linijo, za katero imamo zagotovljen uspeh. Če je le-ta neuspešen, bo preostanek
uvedbe težji, ker ljudje ne bodo pripravljeni tvegati svojih karier za neuspešen
projekt. Ko je/so prvi oddelek(i) pripravljen/i, da začne/jo uporabljati rešitev ERP, je
potrebno usposobiti zaposlene, napisati nove procedure, vzpostaviti varovanje in
pripraviti ter stestirati podatkovne vmesnike. Kljub vsemu načrtovanju,
usposabljanju in testiranju bo prvih nekaj dni do tednov ob dejanski uporabi
težavnih. Prisotnost projektnega tima, IT oddelka, uvajalca rešitve ERP in svetovalcev
svetovalnih hiš je potrebna, v primeru, da se pojavi kakšna težava.
12. Nenehne izboljšave. Ko začne rešitev ERP dobro delovati, se večina organizacij
odloči, da je bila uvedba uspešna in zaključi projekt. Žal pa ta praksa ignorira realnost
organizacij, saj so naredili le nujne spremembe tekom uvedbe. Uspešne organizacije
se ne ustavijo na tej točki, pač pa izboljšujejo delovanje rešitve ERP še naprej Invalid
source specified..
Skupni stroški uvedbe (TCI) so lahko 3 do 5 krat višji kot je cena programske opreme
(licence) (Bingi, Sharma, & Godla, 1999), (Sudzina & Johansson, 2008), ki dodajajo, da so
stroški najema svetovalcev in stroški, povezani z njimi, do 30 % celotnega budžeta
uvedbe. Stroški uvedbe pa narastejo tudi zaradi prilagoditev, ki so posledica neprileganja
funkcionalnosti rešitev ERP s poslovnimi zahtevami. Stroške uvedbe rešitve ERP lahko
razdelimo v naslednje kategorije (Marbert, Soni, & Venkatarmanan, 2001): stroški za
svetovanje (30 %), strojna oprema/infrastruktura (25 %), stroški projektne skupine (15
%), izobraževanje (15 %) in programska oprema (15 %). Ti odstotki stroškov pa se lahko
razlikujejo glede na velikost podjetja, vpliv države, prisotnosti formalnih informacijskih
strategij in prisotnosti IT oddelka na ravni uprave (Sudzina & Johansson, 2008).
Običajni stroški uvedbe nove rešitve ERP so: stroški strojne opreme (12 %), stroški
programske opreme (15 %), izobraževanje in upravljanje sprememb (15 %), pretvorba
podatkov (15 %) in prenova poslovnih procesov (43 %) (Norris, Hurley, Hartley, Dunleavy,
& Balls, 2000). Stroški in riziko neuspešne uvedbe rešitve ERP so precejšni. Večina
organizacije je uspešno uvedla rešitev ERP, ampak precejšnja manjšina podjetij je
občutila spektakularnost dragih napak, ki so močno poškodovale njihovo poslovanje.
Velike izgube v prihodku, dobičku in tržnem deležu so rezultati, če osnovni poslovni
procesi in IS zatajijo in ne delujejo pravilno. V veliko primerih so bila naročila in dobave
izgubljene, spremembe zaloge niso bile zavedene pravilno in nezanesljiva raven zalog je
povzročila velik izpad zalog, kar se je lahko dogajalo tedne ali mesece (O'Brien, 2004).
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Primeri podjetij, ki so izgubila več milijonov dolarjev, so: Hershey Foods, Nike, A-DEC in
Connecticut General. V primeru FoxMayer Drugs, ki je bil veletrgovec za farmacijo, pa je
podjetje šlo v stečaj in bilo kupljeno s strani konkurenta podjetja McKesson Drugs (Norris,
Hurley, Hartley, Dunleavy, & Balls, 2000).
Pet glavnih razlogov, ki so jih organizacije ob uvedbi podcenjevale (Koch & Wailgum,
2008):
1. Integracija finančnih informacij, saj rešitev ERP ustvari samo eno in edino verzijo
finančnih podatkov in nima vsak oddelek svoje verzije (npr. finance, prodaja,
druge poslovne enote, ki doprinesejo prihodek).
2. Integrira informacije naročila kupca – v rešitvi ERP so podatki o kupčevem
naročilu od njegovega povpraševanja pa do odpreme in pošiljanja računov. Na ta
način ima organizacija pregled nad naročili in lahko enostavneje koordinira
proizvodnjo, skladiščno poslovanje in dostavo med več lokacijami v istem času.
3. Standardizira in pohitri procese v proizvodnji – velike multinacionalke imajo
večkrat poslovne enote, ki delajo enake izdelke po različnih metodah in z
različnimi IS. Rešitev ERP vključuje standardne metode za avtomatizacijo
nekaterih korakov v proizvodnem procesu. Standardizacija teh procesov in
uporaba enega, integriranega, računalniškega sistema lahko prihrani čas, zviša
produktivnost in zmanjša število zaposlenih.
4. Zmanjšanje zalog – rešitev ERP pomaga, da proizvodni proces teče bolje in
izboljšuje preglednost procesa izpolnitve naročil znotraj organizacije. To lahko
privede do zmanjšanja zalog (pri delu v teku) in omogoča uporabnikom boljše
načrtovanje dobav, zmanjša se zaloga gotovih izdelkov v skladiščih in ladijskih
dokih. Da bi zelo izboljšali tok oskrbovalne verige, potrebujemo rešitev SCM,
vendar lahko do določene mere pomaga tudi rešitev ERP.
5. Standardizirane informacije človeških virov – posebej v organizacijah z več
poslovnimi enotami oddelek človeških virov ni poenoten, uporabljajo enostavne
metode za sledenje časa zaposlenih in komuniciranje z njimi, kar lahko rešitev
ERP spremeni.

4.3 Uvajanje sistemov MES
Uvajanje sistema MES poteka na podoben način kot uvajanje drugih informacijskih
rešitev kot v poglavju 4.2 opisano uvajanje rešitev ERP (Elliott, 2013). Za osnovo smo
uporabili sistematičen pristop planiranja uvedbe MES sistema v 14 korakih, ki so
prikazane na Slika 35. Pristop se lahko uporablja kot referenčni model uvajanja21.

21

Poglavje smo priredili po Elliott (2013).

74

Slika 35: Koraki uvedbe MES sistema

Vir: (Elliott, 2013)

V nadaljevanju bomo zaradi lažje primerjave z uvajanjem rešitev ERP in uporabe drugih
metod in literature posamezne faze strukturirali v 3 skupine, in sicer: opredelitev zahtev
sistema MES, izbira sistema MES in uvedba sistema MES. Pri izbiri rešitve v smislu nakupa
oziroma lastnega razvoja bomo predstavili značilnosti lastnega razvoja tovrstnih rešitev.
V primeru uvajanja sistemov MES bomo upoštevali možnost lastnega razvoja.
4.3.1 Opredelitev zahtev MES sistema
V tej točki bomo združili faze 1,2 in 3 predstavljenega modela uvedbe sistema MES.
Faza 1: Faza raziskovanja. V tej fazi imajo naročniki relativno malo informacij glede
sistema MES. Management v tej fazi začne razmišljati o uvedbi potencialne rešitve
samostojno z lastnim raziskovanjem možnosti, ali pa najamejo zunanjega svetovalca.
Ugotovljene potencialne izboljšave, ki jih prinaša uvedba MES sistema, povečajo
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zanimanje odločevalcev za uvedbo sistema. Z nadaljnjim raziskovanjem pa se izkaže
kompleksnost uvajanja tovrstnih sistemov ter visoki stroški uvedbe. Izhod iz te faze je
praviloma predstavitev možnosti uvedbe rešitve MES in odločitev, ali bomo nadaljevali s
podrobnejšimi aktivnostmi (Kletti, 2007).
Faza 2: Analiza izvedljivosti uvedbe projekta MES, kjer definiramo cilje uvedbe MES
sistema in obseg uvedbe. Zaradi različnih funkcionalnosti, ki jih ponujajo MES sistemi, se
moramo v tej točki odločiti, katere funkcionalnosti oziroma skupine funkcionalnosti
želimo uvesti v proizvodni proces. V tem koraku se hkrati začne pripravljati osnovna
dokumentacije, na podlagi katere bodo ponudniki izdelali ponudbo (angl. statement of
work). V nadaljevanju procesa uvedbe se bodo nekatere zahteve spreminjale glede na
specifične aplikacije, ki jih bomo uporabljali. V vsakem primeru pa moramo v tej fazi
dobiti globalni pogled na implementacijo MES sistema, kot jo želimo. Sodelovanje vseh
deležnikov (angl. stakeholders), ki se jih bo dotaknila uvedba MES sistema, je ključnega
pomena za uspešno uvedbo sistema. Uravnotežiti je potrebno pričakovanja
managementa, stroške ter čas, ki je potreben za uvedbo sistema. Pri uvedbi tovrstnih
projektov je pomembno, da se že v tej fazi natančno določijo funkcionalnosti in se
zaznajo potencialni problemi oziroma tveganja. Izhod iz te faze je vključenost vseh
ključnih uporabnikov projekta, identifikacija funkcionalnosti in ocenjena izvedljivost
projekta v smislu stroškov in potrebnega časa izvedbe (Meyer, Fuchs, & Thiel, 2009).
Faza 3: Analiza projekta. Glavni fokus te faze je podrobna analiza trenutnega stanja in
predvidenega končnega stanja po uvedbi MES sistema. Tovrstno analizo praviloma
izvedejo zunanji svetovalci. Management na tej podlagi nato določi, kako bomo naredili
prehod, definirajo se učinki, ki jih bo prinašala uvedba skozi življenjski cikel uvedenega
sistema. Izhod iz te faze je skoraj končana dokumentacija procesa uvajanja in učinkov, ki
jih le ta prinaša (Elliott, 2013), (Meyer, Fuchs, & Thiel, 2009).
4.3.2 Izbira rešitve MES
V tej točki bomo združili faze 4,5 in 6 predstavljenega modela uvedbe rešitev MES.
Faza 4: Odločitev. Ključnega pomena v tej fazi je odločitev o nakupu ali lastnem razvoju
MES sistema. V tej fazi so že definirane zahteve našega sistema. Narediti je potrebno
primerjavo naših zahtev in funkcionalnosti sistema, ki so na voljo. Praviloma se tudi v tej
fazi podjetja odločijo za pomoč zunanjih svetovalcev. Izdela se zahteva za ponudbo (RFP).
Pomemben vidik pri izbiri ustreznega ponudnika je rešitev ERP, ki je trenutno v uporabi.
Integracija sistema MES in rešitve ERP je namreč ključnega pomena za uspešno uvedbo
in uporabo MES sistema (Meyer, Fuchs, & Thiel, 2009). Relativno enostavno povezovanje
(podpora rešitve ERP v izbranem sistemu MES) nam bo prihranila težave pri nadaljnjem
uvajanju MES sistema. Večina ponudnikov rešitev ERP ponuja lastne module, ki pokrivajo
MES funkcionalnosti. V primeru izbire modula ponudnika rešitve ERP se olajša integracija
obeh sistemov, dodaten razvoj praviloma ni potreben in razmerje stroški/učinki je
praviloma ugodno. Seveda pa je treba tudi pri teh rešitvah upoštevati prileganje naših
zahtev in funkcionalnosti, ki jih ti sistemi ponujajo. Izbira pravilne rešitve (in tudi
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odločitve o nakupu oz. lastnem razvoju) je v precejšnji meri odvisna od tipa industrije22,
v katerem uvajamo rešitev MES. Praviloma bodo kupljene rešitve primernejše za
diskretno proizvodnjo z relativno velikim številom izdelkov. Rešitev, ki podpirajo to vrsto
proizvodnje, je namreč na trgu precej (Kletti, 2007). Enako velja za podjetja z relativno
malim številom različnih izdelkov ter velikim ali malim številom končnih izdelkov. Lasten
razvoj rešitve se priporoča kvečjemu v primeru zelo specifičnega in zelo prilagojenega
proizvodnega procesa. V drugih primerih pa je miselno uporabiti obstoječe rešitve na
trgu. Izhod iz te faze je dokončan zahtevek za ponudbo (RFP) (Elliott, 2013).
Faza 5: Izbira ponudnika. Na začetku faze prejmemo ponudbe (v povprečju 2 – 6). Z
uporabo orodij za primerjavo rešitev naredimo primerjavo posameznih rešitev.
Upoštevamo, kako pomembne so posamezne funkcionalnosti in naredimo ustrezno
primerjavo. Z ustreznimi orodji lahko upoštevamo tudi druge vidike, kot so uporabniški
vmesnik, čas uvedbe, tveganja, upravljanje sprememb itd. Izhod iz te faze je izbran
ponudnik (Elliott, 2013).
Faza 6: Izdelava dokumentacije, na podlagi katere bodo ponudniki oddali ponudbe. V
tej fazi je treba uskladiti tehnične in vsebinske zahteve, ki smo jih sicer že bolj ali manj
podrobno opredelili v prejšnjih fazah uvajanja. Dokumentacija mora biti usklajena med
naročnikom in ponudnikom. Na koncu faze se podpiše pogodba, ki opredeljuje
medsebojne obveznosti. V dokumentaciji je tako natančno opisan projektni načrt,
potrebni viri, stroškovni načrt, morebitna tveganja, ki se lahko pojavijo v naslednjih
fazah. Del dokumentacije je tudi načrt izobraževanja, ki se bo izvajalo med in po sami
uvedbi. Zahtevane funkcionalnosti so fiksirane in se brez pisnega usklajevanja ne morejo
spreminjati. Definirani so komunikacijski protokoli, obremenjenost človeških virov na
strani naročnika in ponudnika itd. Pomembnejši del dokumentacije je načrt uvedbe
Pilota rešitve. Izbere se ustrezna linija oziroma ustrezne linije, na katerih se bo najprej
uvedlo funkcionalnosti sistema MES. Linije je treba izbrati smiselno tako, da pokrivajo
večino proizvodnih procesov v podjetju. Definirati je potrebno tudi vse možne načine
zajema podatkov na teh linijah. Smiselno je izbrati linije, ki predstavljajo večji delež
prihodkov podjetja. Na tak način bodo lažje analize učinkov same uvedbe pilota na
poslovanje podjetja oziroma proizvodnega centra. Opredelijo se tudi potrebe po strojni
in programski opremi, ki je potrebna za uvedbo pilota. Izhod iz te faze je dokončana
projektna dokumentacija in podpisana pogodba z izbranim ponudnikom (Meyer, Fuchs,
& Thiel, 2009).
4.3.3 Uvedba rešitve MES
V to fazo bomo uvrstili preostale točke modela uvedbe sistema MES, in sicer 7 do 14.
Faza 7: Analiza praznin. V tej fazi je projekt že popolnoma definiran. Treba je narediti
podroben načrt oziroma sledi usklajevanje funkcionalnosti in podatkovnih struktur MES
sistema in ostalih IS podjetja – predvsem rešitve ERP. Podatke rešitve ERP, kot so:

22

Tipi industrije so pojasnjeni v poglavju 2.5.
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kosovnice, tehnološki postopki, delovna mesta, kapacitete, je treba razumeti in uskladiti
s potrebami MES sistema (Kletti, 2007). V tej fazi je potrebno definirati podatkovne
vmesnike med sistemom MES in ostalimi sistemi v podjetju oziroma v proizvodnji. V
sistemu MES se nastavi uporabniški vmesnik (npr. za ročni zajem podatkov,
administracijo itd.). V tej fazi se lahko pokažejo neskladnosti v podpisanih zahtevah v
prejšnji fazi. Spreminjanje zahtev v tej fazi ni zaželeno, je pa potrebna za uspešno uvedbo
tako pilota na začetku kot celotne uvedbe kasneje. Izhod iz te faze je dokončana
uskladitev in aktivnosti, potrebne za integracijo.
Faza 8: Sistemska arhitektura. Glede na grobo definirane sistemske zahteve v
predhodnih fazah se v tej fazi natančno opredelijo podrobne sistemske zahteve, in sicer
programske opreme in strojne opreme. Definirajo se zahteve po potrebnem prostoru,
potrebna periferija (delovna mesta, naprave, tiskalniki itd.), ožičenje ter mrežna oprema
ter strežniška oprema. V tej fazi bo tako natančno opredeljena strojna oprema, ki jo
potrebujejo za delovanje sistema MES. Kompleksnost arhitekture programske opreme je
odvisna od števila programskih komponent polega samega sistema MES, ki mora delovati
kot integriran sistem. Podatki v posameznih sistemih so lahko zapisani na različne načine
in gredo skozi različne podatkovne toke (Elliott, 2013). Vse to je treba upoštevati v
nadaljevanju uvedbe. Tudi v primeru kupljene rešitve MES lahko ugotovimo, da nam npr.
sistem poročanja, ki ga ponuja rešitev, ne zadostuje. V tem primeru se bomo odločili ali
za nakup dodatne programske opreme, namenjene poročanju, ali pa izdelali lastno
rešitev (ali pa nam jo bo ponudnik rešitve MES). Podobno velja za druge funkcionalnosti,
ki jih projektni tim predvidi in zahteva, izbrana rešitev MES pa jih v osnovni konfiguraciji
nima. Vse te spremembe pa smo praviloma že predvideli v fazi 6, ko smo oddali
povpraševanje potencialnim dobaviteljem rešitve MES. Izhod iz te faze je dokončana
tehnična dokumentacija z definiranimi komunikacijskimi potmi, diagrami in natančno
definirano strojno opremo, ki jo potrebujemo (Meyer, Fuchs, & Thiel, 2009).
Faza 9: Pilot. V tej fazi podrobno opredelimo vse funkcionalnosti MES sistema na izbranih
proizvodnih linijah. Izbrane funkcionalnosti sistema v prejšnjih fazah se prilagodijo
izbranim linijam. V tej fazi je potrebno podrobno razumevanje procesa proizvodnje
(delovna mesta, operacije, stroji, meritve, transport, skladišča itd.). Definirajo se tudi
potrebne točke oziroma mesta vnosa podatkov, ki so lahko ročna ali samodejna preko
vmesnikov s stroji oziroma drugimi IS v proizvodnji. Uspešno delovanje osnovnih
funkcionalnosti sistema MES v pilotni postavitvi predstavlja močan dokaz koncepta (angl.
proof of concept) in predpogoj za nadaljevanje uvedbe sistema MES v celotno podjetje.
Izhod iz te faze je zaključena dokumentacija pilotnega projekta.
Faza 10: Uvedba. V tej fazi začnemo fizično uvedbo sistema. Uvedba se začne s
konfiguracijo osnovnih funkcionalnosti v sistemu MES. Vse specifike proizvodnega
procesa je treba upoštevati na način, da zagotovimo čim boljše prileganje procesov. Sledi
definicija operacij, ki so potrebne za izdelavo izbranega/izbranih izdelka/izdelkov v
sistemu MES (tehnološki postopek). Pravilna nastavitev operacij je praviloma ključnega
pomena za uspešno uvedbo sistema MES. Nastaviti je potrebno potrebne vire (človeške
in strojne) za vsako specifično operacijo, definirati je potrebna skladiščne lokacije
(vmesna in končna) in njihove kapacitete. Nato je potrebno definirati potek izvajanje
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operacij (zaporedno, vzporedno) ter nastaviti ustrezne čase izvajanja posameznih
operacij. V tej fazi je potrebno poskrbeti za vse šifrante v sistemu MES. Nekatere šifrante
se vzdržuje samostojno v sistemu MES, nekateri pa so sinhronizirani iz obstoječega
sistema (npr. rešitev ERP). Z uspešno nastavitvijo potrebnih funkcionalnosti dobimo
delujoč sistem MES. Podatki, potrebni za izvajanje proizvodnje, se prenesejo iz sistema
za planiranje proizvodnje, ki je praviloma del rešitve ERP podjetja. Natančna
konfiguracija posameznih operacij (oziroma prenos le teh iz sistema ERP) je potrebna za
pravilen prikaz podatkov na terminalih, ki služijo zajemu podatkov. Operaterji v
proizvodnji tako neposredno ali posredno vnašajo čas dela, izdelane dobre in slabe
izdelke, morebitne zastoje in ostale podatke glede na uvedene funkcionalnosti sistema
MES. Podatki iz sistema MES se nato prenesejo nazaj v rešitev ERP. Potreba po ročnem
knjiženju podatkov v rešitev ERP tako odpade. Pomembni del funkcionalnosti sistema
MES je upravljanje odstopanj in napak. V primeru odstopanj ali napak sistem obvesti
odgovorne osebe. Hkrati mora sistem izvesti ponoven razpored aktivnosti, če želimo še
vedno doseči zahtevane količine izdelkov. Pomemben del sistema je sistem poročanja in
nadzorne plošče za vodstvo proizvodnje. Pomembno je namreč sprotno (v realnem času)
spremljanje dogajanja v proizvodnji in takojšnje reagiranje na odstopanja in napake. Ta
faza je najobsežnejša pri uvajanju sistema MES. Obseg je odvisen od sistema, ki ga
uvajamo, ter števila aktivnosti oziroma funkcionalnosti, ki jih uvajamo. Izhod iz te faze je
prototip rešitve MES na podlagi zahtev pilotne uvedbe (Kletti, 2007), (Elliott, 2013).
Faza 11: Testiranje prototipa. Po končani uvedbi v prejšnji fazi je potrebno izvesti
obsežno testiranje delovanja sistema MES. Večje število uporabnikov testira vse uvedene
funkcionalnosti sistema MES. Testiranje se praviloma začne v konferenčnih sobah, kjer si
deležniki razdelijo teoretične vloge in v teoriji preverjajo v prejšnjih fazah definiran dokaz
koncepta. Ko so zadovoljni z delovanjem na teoretičnem nivoju, se začne testiranje v
praksi. Sledi izobraževanje vseh operaterjev sistema MES. Vodje spremljajo nadzorno
ploščo sistema in preverjajo dnevne aktivnosti v proizvodnji. Testiranje je uspešno, ko
sistem uspešno uporabljajo tako operaterji kot vodje proizvodnje oziroma tisti, ki
nadzirajo proizvodnjo. Izhod iz te faze je uspešno testiran prototip.
Faza 12: Verifikacija in validacija. Faza se začne, ko smo zbrali dovolj podatkov v novem
sistemu, da lahko naredimo primerjavo med stanjem pred uvedbo in po uvedbi sistema
MES. V tej fazi se poskuša določiti in ovrednotiti prednosti po uvedbi sistema MES.
Najlažje se ovrednotijo prihranki pri času, nato povečanje pretoka skozi proizvodni
proces. Če je uvedba vplivala še na zmanjšanje časov ciklov in/ali odstranitev
nepotrebnih aktivnosti iz procesa proizvodnje, lahko to direktno vpliva tudi na povečanje
produktivnosti. Indirektne prednosti je težje ovrednotiti, ampak lahko prinašajo še večje
prihranke oziroma učinke. Med te učinke štejemo večje zadovoljstvo kupcev, večjo
odgovornost delavcev, boljšo komunikacijo, boljše poročanje, pregled zgodovine
aktivnosti itd. Te učinke težko ovrednotimo in so praviloma vidni šele na dolgi rok. Izhod
iz te faze je verificiran in validiran sistem.
Faza 13: Implementacija v celotno podjetje. V tej fazi se pilotna namestitev razširi na
celotno podjetje. Aktivnosti, ki smo jih izvajali pri uvajanju pilotne namestitve, je treba
ponoviti pri ostalih izdelkih oziroma proizvodnih linijah. Glede na postavljena pravila in
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standarde, izdelane v predhodnih fazah, ta faza praviloma poteka brez težav. Na koncu
ponovno sledi verifikacija in validacija.
Faza 14: Nadzor in upravljanje rešitve. V tej fazi sistem preide v normalno vsakodnevno
delovanje. Ta faza se izvaja čez celotni življenjski cikel uvedene rešitve MES. V primeru
spreminjanja, dodajanja oziroma drugih vsebinskih posegov v rešitev MES je treba
ponovno izvesti predhodno navedene faze. Ko končamo vse navedene faze modela
uvedbe rešitve MES, štejemo rešitev MES kot uvedeno (Elliott, 2013).
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5 KONCEPTI INTEGRACIJE REŠITVE ERP IN SISTEMA MES
V podjetjih uporabljajo več različnih IS. Nekatere programske rešitve skrbijo za
upravljanje in koordinacijo virov, oddelkov in ostalih področjih poslovanja podjetja.
Obstajajo pa tudi programske rešitve, ki rešujejo specifične naloge na ozkem področju
poslovnega procesa. Po eni strani podjetja porabijo za upravljanje in zagotavljanje
varnosti programskih rešitev veliko denarja, po drugi strani pa izolirani IS zahtevajo večji
napor pri upravljanju aktivnosti in kontroli izvajanja poslovnih procesov. Problemi, na
katere naletimo, so npr. nekonsistenca podatkov, redundanca, podvajanje
funkcionalnosti in druge (Peči & Važan, 2014), (Kletti, 2007).
Navedene probleme lahko rešujemo z integracijo IS. Obstaja več različnih opredelitev
integracije, ki jih lahko povzamemo kot (Peči & Važan, 2014):
1. Integracija je združevanje različnih sistemov ali njihovih delov z odstranjevanjem
nezaželene izolacije, s ciljem zadovoljiti informacijske potrebe podjetja.
Navedeno dosežemo z optimalno uporabo moderne tehnologije. Z integracijo se
srečujejo skoraj vsa podjetja, ki željo postati konkurenčnejša na trgu.
2. Obstajajo IS, kjer je integracija samoumevna. Taki sistemi imajo platformo
oziroma komponente, pripravljene za integracijo. Rešitev SAP ERP podjetja SAP
in njegova platforma SAP NetWeaver je tipičen predstavnik tovrstnih IS23.
Platforma je tako interna platforma kot tudi tehnična osnova za veliko število SAP
aplikacij.
Integracija je lahko horizontalna ali vertikalna in na vseh nivojih hierarhije podjetja.
Integracijo izvajamo na več nivojih (Slika 36). Nivoji integracije (Peči & Važan, 2014),
(Zayati, Biennier, Moalla, & Badr, 2012):
1.
2.
3.
4.

Integracija na nivoju podatkov
Integracija na aplikativnem nivoju
Integracija na nivoju procesov
Integracija na predstavitvenem nivoju

V nadaljevanju opisujemo integracijo v štirih nivojih, ki je tipična za rešitev SAP ERP
(Kletti, 2007), (Meyer, Fuchs, & Thiel, 2009).

23

Rešitev SAP ERP je predstavljena v poglavju 2.4.
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Slika 36: Nivoji integracije

Vir: (Peči & Važan, 2014)

5.1 Integracija na nivoju podatkov
Integracija podatkov poteka na različnih podatkovnih virih, ki so shranjeni v različnih
sistemih oziroma tehnologijah. Koncept skupne baze podatkov je ključnega pomena za
zagotavljanje podatkovne integracije. Vsi informacijski sistemi nato komunicirajo s to
skupno podatkovno bazo. Glavna prednost podatkovne integracije je zapis vsakega
podatka samo na enem mestu ob času nastanka, ki je nato dosegljiv ostalim IS, glede na
pravice, določene v IS.
Podatkovno integracijo ponavadi zagotavljamo s konceptom ETL (angl. Extract,
Transform, Load), s pomočjo katerega zagotovimo enovit podatkovni vir. ETL bere
podatke iz različnih virov in jih praviloma transformira in zapiše v skupno podatkovno
bazo oziroma podatkovno skladišče. ETL je samo eden izmed pristopov zagotavljanja
podatkovne integracije. Razvoj IS čez desetletja je prinesel tudi druge alternativne načine
podatkovne integracije.
Podatkovno integracijo lahko zagotovimo na treh nivojih (Peči & Važan, 2014), (Kletti,
2007), :
1. Na nivoju podatkovnih strežnikov (tipi podatkov, podatkovni tokovi)
2. Na nivoju podatkovnih modelov in podatkovnih struktur
3. Na nivoju vidika uporabe in pomembnosti posameznih podatkov.

5.2 Integracija na aplikativnem nivoju
Osnova integracije je skupna platforma, preko katere različni sistem izmenjujejo
sporočila oziroma informacije. Preko platforme lahko omogočimo tudi izmenjavo
podatkov z zunanjimi sistemi.
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Glavni cilj aplikativne integracije je odprava nekonsistentnih podatkov, podvajanja
aplikacijskih funkcionalnosti in celovit dostop do podatkov (Consoli, 2011).
Brez navedenega koncepta pri integraciji kompleksnih IS pridemo do sistemov, kjer težko
zagotavljamo varnost in jih s težavo upravljamo. V takem primeru lahko manjša
sprememba v enem sistemu zahteva spremembo večjega števila vmesnikov in
komponent v ostalih IS (Meyer, Fuchs, & Thiel, 2009).
Zaradi navedenih težav so se začele pojavljati platforme in arhitekture, ki jih opisujemo
v nadaljevanju.
EAI (angl. Enterprise Aplication Integration) je poslovna integracijska platforma oziroma
nivo programske opreme, ki zagotavlja standardno infrastrukturo za komunikacijo in
izmenjavo informacij med aplikacijami, ki uporabljajo storitve navedene arhitekture. V
osnovi ločimo dve arhitekturi, in sicer zvezdno arhitekturo (angl. star architecture) in
arhitekturo skupnega vodila (angl. bus architecture)24.
SOA (angl. Service Oriented Architecture) je orodje za integracijo različnih sistemov.
Osnovni koncept so storitve, ki jih omogoča sistem in do katerih preko standardnih
vmesnikov dostopajo uporabniki oziroma aplikacije (Consoli, 2011).
Vsak IS vsebuje eno ali več storitev. Standardi, kot so XML in Spletne storitve (angl. web
service), tvorijo osnovo koncepta SOA. Koncept se je v zadnjih letih razširil in postal
pomembnejši element aplikacijske integracije.
SOA tako predstavlja stroškovno učinkovito, ponovno uporabljivo (angl. reusable) in
časovno učinkovito rešitev v mnogih podjetjih (Leitao, in drugi, 2012).
Danes se podjetja večjih integracijskih projektov lotijo s pomočjo koncepta EAI, skupaj s
konceptom SOA. Uvedba koncepta SOA je kompleksen proces, ki se izvaja daljše časovno
obdobje.
ESB (angl. Enterprise Service Bus) je infrastruktura, usmerjena v poenostavitev koncepta
SOA. Infrastruktura vsebuje vmesnike API (angl. application program interface), na
podlagi katerih razvijamo storitve in integracijo storitev (Peči & Važan, 2014).
Tehnično je ESB komunikacijska platforma, ki zagotavlja standardizirano interakcijo med
različnimi protokoli, formati, usmerjanjem podatkov ter sprejem in oddajo sporočil med
različnimi servisi in aplikacijami, povezanih na platformo ESB (Kletti, 2007).

24

EAI arhitektura je delno pojasnjena tudi v poglavju 2.2.
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5.3 Integracija na nivoju procesov
Tradicionalna funkcijska organizacija in aktivnosti zaposlenih znotraj le te se
transformirajo v horizontalno organizacijo integriranih procesov, ki presegajo funkcijske
meje. Poudarek je torej na poslovnih procesih in storitvah, ki uvajajo te procese.
Razvoj integriranih poslovnih modelov BPM (angl. business process management) v
kombinaciji z arhitekturo SOA je povzročil pojav nove faze upravljanja procesov,
imenovanega samodejno izvajanje dinamičnih poslovnih procesov (Peči & Važan, 2014).
Nadzorovani procesi omogočajo izvedbo sprememb in stalno povečevanje učinkovitosti
procesov znotraj organizacije. Integracija procesov tako predstavlja skladnost in
avtomatizacijo procesov skozi različne funkcijske module. Prednost so učinkovitejši
procesi ter obvladovanje in manjše število napak (Gerber, Theorin, & Johnsson, 2014).

5.4 Integracija na predstavitvenem nivoju
Cilj integracije je zagotoviti enoten uporabniški vmesnik za dostop do vseh storitev
oziroma aplikacij. V idealnih razmerah uporabnik sploh ne ve, da dela na različnih IS .
Enoten uporabniški vmesnik lahko npr. zagotovimo z uvedbo spletnega portala oziroma
sistema CMS (angl. Content Management System), ki je povezan z ostalimi IS v podjetju
(Peči & Važan, 2014).

5.5 Integracija sistema MES in rešitve ERP
Arhitektura modernih sistemov MES sledi zgledu ostalih poslovnih IS. Uporablja se ESA
arhitektura (angl. Enterprise Service Architecture). Navedena arhitektura nam omogoča
lažjo uvedbo novih zahtev v življenjskem ciklu MES sistema (Neves, Marins, Akabame, &
Kanaane, 2015), (Meyer, Fuchs, & Thiel, 2009).
Arhitekturo sistema MES podrobneje opisujemo v poglavju 3.2.1. V nadaljevanju pa
bomo opisali vmesnike in komunikacijo med MES in ERP sistemom.
Vmesnike lahko razdelimo na (Slika 37) (Kletti, 2007), (Huang C.-Y. , 2002), (Gerber,
Theorin, & Johnsson, 2014):
1. Vmesnike s sistemi na višjem nivoju
2. Vmesnike za horizontalno integracijo
3. Vmesnike s proizvodnim okoljem
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Slika 37: Vmesniki s sistemi na višjem nivoju

Vir: (Kletti, 2007)

5.5.1 Vmesniki s sistemi na višjem nivoju
Praviloma govorimo o vmesnikih z rešitvami ERP, v nekaterih primerih pa za druge
posamezne specializirane IS (Huang C.-Y. , 2002). V nadaljevanju opisujemo nekaj možnih
načinov povezovanja navedenih sistemov.
Komunikacija Baza – Baza. Povezavo lahko tehnično izvedemo s pomočjo tako
imenovanih gonilnikov, ki jih zagotavljajo proizvajalci podatkovnih baz ali standardnih
vmesnikov, kot sta npr. ODBC ali JDBC. Ker so ti vmesniki tesno vezani na strukturo
podatkovnih baz, je problematično vsako spreminjanje strukture, saj moramo v tem
primeru prilagoditi tudi vmesnike. Zaradi navedenega razloga se tovrstnih vmesnikov
poskušamo izogniti.
Vmesniki preko izmenjevalnih datotek. Čeprav so v uporabi že zelo dolgo in delujejo
zastarelo iz tehničnega vidika, jih občasno uporabljajo še danes. Mapiranje podatkov je
zagotovljeno na aplikacijskem nivoju in manj odvisno od tehničnih sprememb oziroma
nadgradenj. Kot prednost lahko navedemo tudi enostavno izmenjavo podatkov, tako v
fazi razvoja kot v kasnejši produkcijski uporabi. Mogoč je nadzor nad izvajanjem vmesnika
in relativno enostavno diagnosticiranje napak. Med slabosti lahko štejemo izvajanje v
časovnih intervalih (ne izvajajo se v realnem času). Med formati zapisov datotek, ki se
uporabljajo (npr. ASCII, CSV ...), je postal standard za zapis podatkov XML. Prednost XML
standarda je neodvisnost od tehnične platforme in možnost prenosa podatkov preko
WEB servisov.
Web servis. Prednost uporabe Web servisov za izmenjavo podatkov so: standardizacija,
prenos preko lokalnega omrežja ali interneta, neodvisnost od tehnične platforme,
izmenjava podatkov v realnem času ter možnost razširitev. Navedene lastnosti tako
predstavljajo večino zahtev, ki so potrebne za izmenjavo podatkov med različnimi
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tehničnimi platformami. Pri komunikaciji med ERP in MES sistemi postaja ta način najbolj
razširjen način komunikacije (Leitao, in drugi, 2012).
RFC in IDOC. Tehnologija izhaja iz SAP okolja in je osnova za komunikacijo v realnem času
med SAP Netweaver platformo in MES sistemom v okolju SAP. RFC (angl. Remote
Function Calls) je način komunikacije oziroma izmenjave podatkov. SAP na ta način
zagotovi programske knjižnice (angl. library) in razvojno okolje za izdelavo vmesnikov na
strani MES sistema. Sam prenos podatkov lahko poteka preko IDOC (angl. Intermediate
Document) formata, ki vsebuje podatkovno strukturo in podatke. Slabost je omejenost
na pomembnejše operacijske sisteme in okolje SAP.
5.5.2 Vmesniki za horizontalno integracijo
Glede na predstavljeno arhitekturo MES sistema vmesniki uporabljajo oziroma
komunicirajo z nivojem poslovne logike, ki preko ustreznih delovnih tokov in podatkov
izmenjuje sporočila med posameznimi komponentami MES sistema. Na tak način so
vmesniki združljivi z morebitnimi kasnejšimi nadgradnjami sistema, ki vplivajo na
spremembo poslovne logike (Zhou, Wang, & Xi, 2005).
Predstavitveni nivo sistema MES na podoben način komunicira s poslovno logiko sistema.
Uporabniški vmesnik na terminalu za zajem podatkov v proizvodnji lahko npr. sproži
delovni tok oziroma operacijo sistema MES, ki se lahko nato nadaljuje npr. na
administrativnem vmesniku oziroma na drugem povezanem sistemu.
5.5.3 Vmesniki s proizvodnim okoljem
Vmesniki za povezovanje z okoljem proizvodnje (stroji, skupine strojev, ostala oprema)
so potrebni za učinkovito delovanje MES sistema. Komunikacija z navedenimi sistemi je
lahko v obe smeri. MES sistem tako prejema podatke iz proizvodnega okolja in po drugi
strani vpliva na izvajanje proizvodnega procesa (Zhang & Anosike, 2012).
Med pomembnejše podatke, ki jih zajemamo iz proizvodnega okolja, lahko izpostavimo
cikle strojev (čas izvajanja operacije), signalizacijo stanja strojne opreme (napake) in
izmerjene vrednosti procesnih parametrov.
Povezave so pomembne za zagotovitev čim večje stopnje avtomatizacije proizvodnih
procesov. Prednost povezovanja je tudi zagotavljanje hitrega prenosa podatkov brez
vpliva človeškega faktorja in posledično zagotavljanje točnosti podatkov. Povezovanje je
tako pomembno tudi z vidika nadzora in upravljanja proizvodnega procesa. Na trgu
obstaja veliko število standardov in vmesnikov za povezovanje s strojno opremo v
proizvodnji. Skoraj vsak proizvajalec strojne opreme je namreč v preteklosti, predvsem
zaradi pomanjkanja standardov na tem področju, razvil svoje vmesnike (Huang C.-Y. ,
2002).
V nadaljevanju izpostavljamo vmesnik OPC (angl. OLE for process control), ki se je
uveljavil kot standardni vmesnik za izmenjavo podatkov med MES sistemom in ostalimi
sistemi v okolju proizvodnega procesa. OPC je vmesnik v okolju Windows za izmenjavo
podatkov med različnimi sistemi. Vmesnik je bil razvit za potrebe komunikacije med
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posamezno strojno opremo. Za skladnost in razvoj vmesnika skrbi konzorcij OPC
foundation.
Med prednosti vmesnika lahko navedemo: neodvisnost od proizvajalca strojne in
programske opreme, poenostavljena konfiguracija izmenjave podatkov, možnost
prenosa podatkov preko omrežja ter pristop odjemalec – strežnik, pri katerem lahko do
podatkov hkrati dostopa več odjemalcev.

5.6 Pristopi uvedbe in integracije
Kot smo že navedli v predhodnih poglavjih, sistem MES ne more delovati kot samostojna
enota oziroma informacijski sistem. Sistem MES sicer zagotavlja odlično upravljanje
proizvodnega procesa (v okolju proizvodnje), odvisen pa je od podatkov iz različnih
področij podjetja. V sodobnih podjetjih, ki imajo uvedeno rešitev ERP, je tako delovanje
sistema MES odvisno od podatkov in izmenjave podatkov z rešitvijo ERP (Elliott, 2013).
Uvajanje in integracija obeh sistemov poteka iz stališča termina uvajanja (prej in kasneje)
na tri načine: (1) sočasna uvedba in integracija rešitve ERP in MES sistema, (2) uvedba in
integracija MES sistema po uvedbi rešitve ERP in (3) uvedba in integracija rešitve ERP po
uvedbi MES sistema, ki so opisane v nadaljevanju.
5.6.1 Sočasna uvedba in integracija rešitve ERP in sistema MES
Sočasno uvedbo rešitve ERP in sistema MES podjetja uporabljajo praviloma v naslednjih
primerih (Elliott, 2013), (Kletti, 2007), (Meyer, Fuchs, & Thiel, 2009):
1. Podjetje uvaja novo (ali zamenjuje obstoječo rešitev ERP) in želi hkrati uvesti
funkcionalnosti MES sistemov (funkcionalnosti sistemov MES nimajo uvedene).
2. Podjetje uvaja novo (ali zamenjuje obstoječo rešitev ERP) in želi hkrati zamenjati
zastarele oziroma nezdružljive sisteme, ki sicer nudijo delne funkcionalnosti MES,
s standardnim sistemom MES.
3. Novo proizvodno podjetje uvaja celovit poslovni informacijski sistem in poleg
uvedbe ERP sistema želi uvesti standardne funkcionalnosti MES sistemov v
proizvodnem procesu.
Uvajanje sistema na ta način prinaša sinergijske učinke na nivoju projektnih timov,
skrajša se lahko čas uvajanja obeh sistemov. Sinergijske učinke lahko najdemo tudi na
področju fizične infrastrukture, saj lahko z ustreznim načrtovanjem strojne opreme
zagotovimo večjo izkoriščenost le te.
Prihranki časa so tudi pri izobraževanju uporabnikov (sodelujočih na aktivnostih
proizvodnega procesa), saj pri tem načinu ni treba uporabnikov najprej izobraziti za
uporabo funkcionalnosti, ki jih potrebujejo v rešitvi ERP, in nato naknadno pri uvajanju
MES sistema na nov način dela v sistemu MES (Bingi, Sharma, & Godla, 1999).
Aktivnosti prilagajanja rešitve ERP (predvsem proizvodni modul in upravljanje materiala)
že v zgodnji fazi uvajanja se usklajuje s sistemom MES in tako zagotovimo hitrejše
prilagajanje procesov obeh sistemov. Večji del korakov uvajanja, ki smo jih navedli pri
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uvajanju obeh sistemov, lahko nato poteka vzporedno. Ker je izbira ustreznega sistema
MES odvisna tudi od izbrane rešitve ERP, je treba faze do izbire rešitve uskladiti
(Harwood, 2004).
Slabost navedenega načina pa je soodvisnost uvedbe obeh sistemov, saj v primeru, da
zamujamo z uvedbo sistema MES, ne moremo v celoti (na vseh področjih) uvesti rešitve
ERP. Hkratno uvajanje zahteva več internih človeških virov, kar lahko predstavlja večje
stroške, če moramo za posamezne faze uvajanja najeti več zunanjih svetovalcev oziroma
strokovnjakov.
5.6.2 Uvedba in integracija sistema MES po uvedbi rešitve ERP
Uvedba rešitev ERP je bila v preteklem obdobju ključnega pomena za večino proizvodnih
podjetij. Uvedena rešitev ERP je predstavljala konkurenčno prednost na trgu. Zaradi
navedenega je na trgu veliko podjetij, ki so že uvedla standardno rešitev ERP, niso pa
uvajala funkcionalnosti MES rešitev ali pa uporabljajo delne, pogosto neintegrirane
rešitve (Gerber, Theorin, & Johnsson, 2014).
Naveden koncept uvedbe in integracije sistema MES po uvedbi rešitve ERP je tako najbolj
pogost način uvedbe in integracije sistema MES. Uvajanje sistema poteka v skladu s
pristopom, opisanem v poglavju 4. Pri uvajanju sistema MES je potrebno upoštevati
uvedeno rešitev ERP in temu prilagoditi faze uvajanja sistema MES.
Prednost uvajanja je lahko ta, da je rešitev ERP praviloma v stabilni fazi življenjskega cikla.
Uvajanje predstavlja manjše tveganje kot pri sočasnem uvajanju obeh rešitev, saj ob
zamudi uvedbe sistema MES še vedno uporabljamo rešitev ERP tudi na področju
funkcionalnosti, ki jih bo zamenjal oziroma dopolnil sistem MES. Pri uvajanju
potrebujemo manj internih človeških virov (saj poteka hkrati samo en projekt uvedbe).
5.6.3 Uvedba in integracija ERP rešitve po uvedbi MES sistema
Ta koncept srečujemo redko, saj po definiciji sistem MES ne moremo v celoti uporabljati
brez uvedene rešitve ERP. Izjemoma bi lahko imelo podjetje uveden sistem MES in
starejšo rešitev ERP (ali MRP, MRP II ...), ki ga želimo zamenjati (Anderegg, 2000).
Pri uvajanju rešitve ERP na ta način je treba zagotoviti skladnost z obstoječo rešitvijo
(podatki, procesi, vmesniki). Izdelati je potrebno vsaj ustrezne podatkovne vmesnike, v
nekaterih primerih pa prilagoditi že uvedeni sistem MES.

5.7 Kritični dejavniki uspeha informacijskih dejavnikov, rešitev ERP in
MES sistemov
Uspešnost uvedbe IS in posledično tudi rešitev ERP in MES sistemov je odvisna od
dejavnikov, na katere moramo biti pozorni v času izbire in uvedbe. Imenujemo jih tudi
kritični dejavniki uvedbe (angl. Critical Success Factors; v nadaljevanju KDU). Sternadova
(2005) je v svoji magistrski nalogi izpostavila KDU na osnovi obširne analize člankov, na
katere moramo biti pozorni pri informacijskih projektih na splošno (Tabela 4) in KDU, na
katere moramo biti pozorni pri izbiri in uvedbi rešitev ERP (Tabela 5).
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Tabela 4: Objavljeni prispevki o kritičnih dejavnikih uspeha IS

Vir: Povzeto po (Sternad, 2005)
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Tabela 5: Objavljeni prispevki o kritičnih dejavnikih uspeha ERP

Vir: Povzeto po (Sternad, 2005)
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17 avtorjev je izpostavilo 15 KDU, ki pomembno vplivajo na uspešnost informacijskih
projektov na splošno. Ti dejavniki so (Tabela 4)25: projektno planiranje (12), upravljanje
sprememb (9), sposobnosti in znanje razvijalcev (9), kompetence in organizacija
projektnega tima (9), tehnološka arhitektura (9), komunikacija (9), projektno vodenje (9),
nadziranje in kontrola kakovosti (9), pomanjkanje virov (ljudi, HW, SW …) (8), podpora
uprave (8), zmogljivost, zanesljivost in vzdrževanje sistema (7), razvojno okolje (6), orodja
in metode (6), upravljanje ponudnika (podpora in pogodba) (5) in izobraževanje končnih
uporabnikov (5).
43 avtorjev je izpostavilo 14 KDU, ki pomembno vplivajo na uspešnost izbire in uvedbe
rešitve ERP. Ti dejavniki so (Tabela 5)24: usposabljanje in izobraževanje uporabnikov
rešitve ERP (21), vključitev in podpora uprave (18), jasni cilji, strategija in obseg uvajanja
rešitve ERP (18), prenova poslovnih procesov (18), organizacija projektnega tima in
njegove kompetence (15), upravljanje sprememb (13), učinkovita komunikacija (10),
vključitev in sodelovanje uporabnikov (10), aktivna vloga sponzorja projekta (10), prenos
podatkov iz starih rešitev ERP (9), vključevanje zunanjih svetovalcev (9), uporaba
principov projektnega managementa (9), minimalno prilagajanje rešitve ERP
posebnostim organizacije (9) in izbira primerne rešitve ERP (8)
Nekateri izmed KDU so pomembnejši pri uvedbi informacijskih projektov na splošno,
drugi KDU so pomembnejši pri izbiri in uvedbi rešitev ERP, nekateri KDU pa se kot
pomembnejši pojavljajo tako pri informacijskih projektih na splošno kot pri izbiri in
uvedbi rešitve ERP, kar prikazuje (Slika 38).
Slika 38: KDU informacijskih projektov na splošno in rešitev ERP

Vir: Povzeto po (Sternad, 2005)

Preverili smo tudi KDU, ki jih je 52 avtorjev izpostavilo kot pomembnejše dejavnike izbire,
uvedbe in/ali uporabe MES sistemov v svojih raziskavah. Izpostavili smo 16 KDU, ki jih
prikazujemo v Tabela 6.

25

Število v oklepaju pomeni, kolikokrat je bil KDU omenjen s strani preučevanih 43 avtorjev.
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Tabela 6: Objavljeni prispevki o kritičnih dejavnikih uspeha MES
KDU

Skladnost (prenova)
poslovnih procesov in
zahtev MES sistema

IT infrastruktura

Podpora vodstva

Upravljanje sprememb

Avtorji
(Yang, Zheng, & Huang, 2012); (Srivastava & Gips, 2009); (Finney & Corbett, 2007);
(Bingi, Sharma, & Godla, 1999); (Zhu, Li, Wang, & Chen, 2010); (Xue, Liang, Boulton,
& Snyder, 2005); (Nah, Lau, & Kuang, 2001); (Greenfield 2012); (Shah 2014);
(ERPsearch 2015); (Elliott, 2013); (Meyer, Fuchs, & Thiel, 2009); (Kletti, 2007);
(Hadjimichael 2004); (Huang C.-Y. , 2002); (Zayati, Biennier, Moalla, & Badr, 2012);
(Gerber, Theorin, & Johnsson, 2014); (Feng, 2000); (Zhou, Wang, & Xi, 2005);
(Neves, Marins, Akabame, & Kanaane, 2015); (Consoli, 2011)
(Yang, Zheng, & Huang, 2012); (Huang & Palvia, 2001); (Srivastava & Gips, 2009)
(Srivastava & Gips, 2009); (Ngai, Law, & Wat, 2008); (Wang, Sun, & Yang, 2009);
(Ding & Gong, 2009); (Greenfield 2012); (Shah 2014); (Elliott, 2013); (Meyer, Fuchs,
& Thiel, 2009); (Kletti, 2007); (Woznica & Healy, 2009); (Huang C.-Y. , 2002); (Zayati,
Biennier, Moalla, & Badr, 2012); (Feng, 2000); (Zhou, Wang, & Xi, 2005);; (Neves,
Marins, Akabame, & Kanaane, 2015); (Consoli, 2011)
(Zhou B. , Wang, Ke, & Li, 2013); (Lee, Hong, Pairin, & Kim, 2012); (Thong, 1999);
(Hambrick & Mason, 1984); (Gelinas & Bigras, 2004); (Chung, 1996); (Chuang,
Nakatani, & Zhoou, 2009); (Bingi, Sharma, & Godla, 1999); (Du, Ye, & Lou, 2010);
(Wang, Sun, & Yang, 2009); (Guo & Huang, 2005); Lee, Hong in Pairin 2012 (Lee,
Hong, Pairin, & Kim, 2012); (Shah 2014); (Meyer, Fuchs, & Thiel, 2009); (Kletti,
2007);
(Yang, Zheng, & Huang, 2012); (Srivastava & Gips, 2009); (Finney & Corbett, 2007);
(Du, Ye, & Lou, 2010); (Motwani, Mirchandani, Madan, & Gunasekaran, 2002);
(Huang, Ma, & Zheng, 2008); (Wang, Sun, & Yang, 2009); (Lee, Shim, & Kim, 2010);
(Guo & Huang, 2005); (Greenfield 2012); (Shah 2014); (Meyer, Fuchs, & Thiel, 2009);
(Kletti, 2007); (Neves, Marins, Akabame, & Kanaane, 2015);

Matični podatki
(upoštevanje matičnih
podatkov v razvojni fazi
MES sistema)

(Greenfield 2012); (Shah 2014); (Elliott, 2013); (Meyer, Fuchs, & Thiel, 2009); (Kletti,
2007); (Huang C.-Y. , 2002); (Zayati, Biennier, Moalla, & Badr, 2012); (Gerber,
Theorin, & Johnsson, 2014); (Feng 2000); (Zhou, Wang, & Xi, 2005);; (Neves, Marins,
Akabame, & Kanaane, 2015);

Kakovost MES sistema

(Lee, Hong, Pairin, & Kim, 2012); (Seddon & Kiew, 1994); (Igbaria & Tan, 1997);
(Elliott, 2013); (Kletti, 2007); (Shah 2014); (Meyer, Fuchs, & Thiel, 2009); (Kletti,
2007); (Gerber, Theorin, & Johnsson, 2014)

Sposobnost
implementacije MES
sistema razvojnega
oddelka

(Lee, Hong, Pairin, & Kim, 2012); (TIPA, 2006); (Chung 2006); (Jin & Chung, 2001);
(ERPsearch 2015); (Elliott, 2013); (Meyer, Fuchs, & Thiel, 2009); (Kletti, 2007);

Izobraževanje
uporabnikov

(Yang, Zheng, & Huang, 2012); (Srivastava & Gips, 2009); (Wang, Sun, & Yang, 2009);
(Huang & Palvia, 2001); (Motwani, Mirchandani, Madan, & Gunasekaran, 2002);
(Scott 2005); (Meyer, Fuchs, & Thiel, 2009); (Kletti, 2007);

Funkcionalnost MES
sistema (podrobnost,
jasnost) – Obseg
projekta

(Greenfield 2012); (ERPsearch 2015); (Elliott, 2013); (Meyer, Fuchs, & Thiel, 2009);
(Kletti, 2007); (Curry & Feldman, 2011); (Hadjimichael 2004)

Učinkovita komunikacija

(Yang, Zheng, & Huang, 2012); (Srivastava & Gips, 2009); (Motwani, Mirchandani,
Madan, & Gunasekaran, 2002); (Finney & Corbett, 2007); (Nah, Lau, & Kuang,
2001); (Kletti, 2007);

Vključevanje in
sodelovanje
uporabnikov

(Lee, Hong, Pairin, & Kim, 2012); (Park, 2000); (Chen, 2000); (Hirschheim, 1985);
(Meyer, Fuchs, & Thiel, 2009); (Kletti, 2007);

Ocenitev tveganj

(ERPsearch 2015); (Elliott, 2013); (Meyer, Fuchs, & Thiel, 2009); (Kletti, 2007);
(Hadjimichael 2004)
(Lee, Hong, Pairin, & Kim, 2012); (Hwang, 2004); (Joo, 2005);
(Greenfield 2012) (Meyer, Fuchs, & Thiel, 2009); (Kletti, 2007) (Goueva da Costa &
Pinheiro de Lima, 2009)
(Greenfield 2012); (Meyer, Fuchs, & Thiel, 2009); (Kletti, 2007);

Testiranje

(Greenfield 2012); (Meyer, Fuchs, & Thiel, 2009); (Kletti, 2007);

Metodologija uvajanja
Učinkovitost investicije
Projektno vodenje
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Avtorji so izpostavili 16 KDU, ki so pomembni pri izbiri, uvedbi in/ali uporabi in jih
navajamo v nadaljevanju26: skladnost (prenova) poslovnih procesov in zahtev MES
sistema (21), IT infrastruktura (18), podpora vodstva (15), upravljanje sprememb (14),
matični podatki (upoštevanje matičnih podatkov v razvojni fazi MES sistema) (11),
kakovost MES sistema (10), izobraževanje uporabnikov (8), sposobnost implementacije
MES sistema razvojnega oddelka (8), funkcionalnost MES sistema (podrobnost, jasnost)
– obseg projekta (7), učinkovita komunikacija (6), vključevanje in sodelovanje
uporabnikov (6), metodologija uvajanja (5), projektno vodenje (4), učinkovitost
investicije (3), ocenitev tveganj (3) in testiranje (3).
Iz KDU, ki jih je Sternadova (2005) izpostavila za informacijske projekte na splošno, je
videti, da se nekaj le-teh nanaša na lastni razvoj informacijskega sistema. Medtem ko
večina avtorjev, ki je raziskovala sisteme MES poudarja, da je smiselno uvesti standardni
sistem MES (kupljeno rešitev), ki pa jih je treba prilagoditi procesom v proizvodnji
organizacije. Iz Slika 39 je razvidno, da so nekateri KDU pomembni pri uvedbi obeh kot
npr. podpora vodstva, upravljanje sprememb, sposobnost in znanje razvijalcev, IT
infrastruktura, komunikacija, projektno vodenje, izobraževanje uporabnikov in kakovost
sistema.
Slika 39: KDU informacijskih projektov na splošno in sistemov MES
MES

IS

 Projektno planiranje
 Projektni tim
 Pomanjkanje

virov
 Zmogljivost,
zanesljivost in
vzdrževanje
sistema
 Mangement
ponudnika
 Vmesniki

 Prenova poslovnih
 Podpora vodstva
procesov
 Upravljanje sprememb
 Aktivna vloga
Sposobnosti in znanje razvijalcev
uporabnikov
 IT infrastruktura
 Matični podatki
 Komunikacija
 Učinkovitost
 Projektni management
investicije
 Izobraževanje uporabnikov
 Obseg projekta
 Kakovost sistema
 Ocenitev tveganj
 Metodologija
uvajanja

Kljub temu da tako rešitve ERP kot rešitve MES uvrščamo med poslovne informacijske
rešitve, je iz literature razvidno, da se vsi KDU rešitev ERP ne pojavljajo kot KDU sistemov
MES in obratno. KDU (Slika 40), ki se pojavljajo tako pri rešitvah ERP, kot pri rešitvah MES
so: vključitev in podpora uprave, prenova (skladnost) poslovnih procesov, jasni cilji,
strategija in obseg projekta, projektno vodenje, komunikacija, izobraževanje
uporabnikov, upravljanje sprememb in aktivna vloga uporabnikov. Izbira in uvedba
rešitve ERP je strateški projekt organizacije. Poleg tega, se rešitve ERP uporabljajo tako

26

Število v oklepaju pomeni, kolikokrat je bil KDU omenjen s strani preučevanih 52 avtorjev.
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na operativni kot taktični ravni v več (oziroma vseh) organizacijskih funkcijah in podpirajo
vse (oziroma večino) transakcij v organizaciji, zato so raziskovalci poudarili tudi sledeče
KDU: analiza in pretvorba podatkov, kompetence in organizacija projektnega tima, izbiro
rešitve ERP, minimalno prilagajanje, svetovalce in sponzorja projekta. Po drugi strani pa
se sistem MES uporablja pri podpori proizvodnih procesov in so po navadi po obsegu
manjši projekti kot projekt uvedbe rešitve ERP, zato so raziskovalci izpostavili druge KDU,
kot so: IT infrastruktura, sposobnost uvedbe sistema MES, učinkovitost investicije,
matični podatki, ocenitev tveganja, testiranje, kakovost sistema MES.
Slika 40: KDU rešitev ERP in sistemov MES
MES
 IT infratruktura
 Uvedbe sistema
MES
 Investicije
 Matični podatki
 Ocenitev
tveganja
 Testiranje
 Kakovost sistema
MES

ERP

 Vključitev in podpora uprave
 Prenova poslovnih procesov
 Jasni cilji, strategija in obseg
 Projektno vodenje
 Komunikacija
 Izobraževanje uporabnikov
 Upravljanje sprememb
 Aktivna vloga uporabnikov

 Analiza in pretvorba
podatkov
 Projektni tim
 Izbira rešitve ERP
 Svetovalci
 Minimalno
prilagajanje
 Sponzor
projekta

Treba je opozoriti, da vsi KDU nimajo enake pomembnosti v fazah izbire, uvedbe in/ali
uporaba, poleg tega niso enako pomembni v vseh fazah, pomembnost KDU pa se
razlikuje tudi glede na velikost podjetja, uvedba standardne rešitve vs. lastni razvoj,
metodologije uvedbe itd. (Nah, Lau, & Kuang, 2001), (Sternad 2005). Zato smo v Tabela
7 združili in po pomembnosti rangirali KDU, ki so jih raziskovalci izpostavili za
informacijske projekte na splošno, za rešitve ERP in za sisteme MES. Pomembnost
dejavnikov smo oštevilčili od 1 (najpomembnejši) do 15 (najmanj pomemben), glede na
število omemb različnih avtorjev. Izpostavljeni so samo tisti KDU, ki se pojavijo vsaj
dvakrat.
Med preučevanimi KDU je 8 takšnih, ki se pojavljajo kot pomembnejši KDU tako pri
informacijskih projektih na splošno, pri projektih uvedbe rešitev ERP in pri projektih
uvedbe sistemov MES. Med temi so: vključitev in podpora uprave; jasni cilji, strategija in
obseg oziroma projektno planiranje (IS); upravljanje sprememb; izobraževanje
uporabnikov; sposobnosti in znanje razvijalcev (IS, MES) oziroma svetovalci (ERP)27;

27

Prav tako smo združili KDU sposobnosti in znanje razvijalcev v okviru informacijskih projektov na splošno
in sistemov MES ter svetovalcev v okviru rešitev ERP. Združili smo jih zato, ker morajo vsi imeti visok nivo
znanja o IS/IT, ki ga razvijajo oziroma uvajajo.

94

komunikacija; projektno vodenje; in kakovost sistema (IS, MES) oziroma izbira primerne
rešitve ERP28.
Tabela 7: Pomembnost KDU IS, rešitev ERP in sistemov MES
KDU
Vključitev in podpora uprave
Projektno planiranje (IS)
Jasni cilji, strategija in obseg (ERP)
Funkcionalnost sistema (obseg projekta) (MES)
Upravljanje sprememb
Izobraževanje uporabnikov
Sposobnosti in znanje razvijalcev / svetovalci
Komunikacija
Projektno vodenje
Kakovost sistema
Izbira primerne rešitve (ERP)
IT infrastruktura
Organizacija projektnega tima in kompetence
Prenova poslovnih procesov (ERP)
Skladnost poslovnih procesov (MES)
Aktivna vloga uporabnikov
Matični podatki (MES)
Prenos podatkov iz starih IS
Metodologija uvajanja (MES)
Uporaba principov projektnega vodenja (ERP)

IS
9-10

ERP
2-4

MES
3

1

2-4

9

2-8
14-15
2-8
2-8
2-8

6
1
10-13
7-9
7-9

4
7-8
7-8
10-11
13

2-8

14

6

2-8
2-8

5

2
-

-

2-4

1

-

7-9

10-11

-

10-13

5

-

10-13

12

Vključitev in podpora uprave se pojavlja kot zelo pomemben KDU tako v projektih uvedbe
rešitve ERP, kot tudi v projektih uvedbe sistema MES saj gre v obeh primerih za uvedbo
poslovnih rešitev, kjer imamo opravka s projekti, ki trajajo dlje časa in povzročajo
spremembe v poslovanju, zato je vloga uprave v le-teh zelo pomembna. Pri splošnih
projektih IS je ta pomembnost malo nižja, saj so lahko ti projekti manjši, kjer je
posledično vloga uprave manj pomembna. Projektno planiranje kot KDU IS smo združili
s KDU jasni cilji, strategija in obseg, saj so cilji, strategija in obseg osnova za pripravo
projektnega načrta. Pri IS projektih na splošno, je zelo pomembno, da se držimo
projektnega načrta, saj gre za lasten razvoj. Pri rešitvah ERP je problem v tem, da ob izbiri
rešitve ERP, projektna organizacija ne pozna vseh funkcionalnosti rešitev ERP in jih
spoznava v fazi analize, zato se pogostokrat zgodi, da se obseg rešitve ERP spremeni. V
okviru sistemov MES so avtorji izpostavili funkcionalnost sistema MES (obseg projekta).
Pomembnost tega dejavnika je manjša, saj gre praviloma za uvedbo znanih
funkcionalnosti v manjšem obsegu. Ker se sistemi MES prilagajajo procesov v proizvodnji
in je skladnost procesov ključnega pomena so avtorji največkrat izpostavili KDU skladnost
poslovnih procesov. Pri uvajanju informacijskih projektov se srečujemo s tremi vrstami
sprememb in sicer z organizacijskimi, procesnimi in tehnološkimi spremembami, ki se pri
vseh treh sistemih pojavljajo med pomembnejšimi dejavniki. Izobraževanje uporabnikov

28

Kot eden izmed pomembnih KDU se je pojavil KDU kakovost sistema (IS, MES). Pri izbiri rešitev ERP se
med pomembnejšimi kriteriji pojavlja tudi kakovost rešitve ERP, zato smo jo vključili v ta dejavnik.
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se pojavlja kot najpomembnejši KDU pri uvedbi rešitev ERP, saj uporaba rešitve ERP
povsem spremeni način dela uporabnikov in zahteva razumevanje konceptov rešitev ERP
in širše procesno znanje uporabnikov. Pri sistemih MES je pomembnost nižja zaradi
prilagajanja sistema MES procesom v proizvodnji in se razumevanje procesa ne
spremeni, spremeni se predvsem način dela (uporaba sistema MES). Pri IS na splošno pa
lahko gre za manjše ali večje projekte, take ki ne vključujejo uporabnikov ali pa so rešitve
prilagojene uporabnikom. Zato je v povprečju pomen izobraževanja uporabnikov manjši.
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6 ANALIZA PRIMEROV INTEGRACIJE REŠITVE SAP ERP IN
SISTEMA MES V PROIZVODNIH PODJETJIH AVTOMOBILSKE
INDUSTRIJE
6.1 Raziskovalni problem
V magistrski nalogi smo želeli preveriti ključne dejavnike integracije med rešitvijo ERP in
sistemi MES, in sicer s procesnega in tehničnega vidika. Dobiti smo želeli odgovor na
vprašanje, kateri dejavniki so pomembni pri integraciji navedenih rešitev in kako se
podjetja v avtomobilski industriji soočajo z navedeno problematiko.

6.2 Cilji raziskave
Cilj raziskave v empiričnem delu je bil s pomočjo strukturiranih intervjujev in nato še
globinskih intervjujev s sogovorniki iz področja menedžmenta, informatike in
proizvodnje raziskati dejavnike vzpostavitve integracije med rešitvijo ERP in sistemom
MES iz procesnega vidika, raziskati dejavnike vzpostavitve integracije med rešitvijo ERP
in sistemom MES iz tehničnega vidika ter preveriti koncepte integracije rešitev ERP in
sistemov MES.
Na osnovi ciljev raziskave bomo potrdili oziroma zavrnili postavljene hipoteze. Za ta
namen smo izvedli navedeno raziskavo v dveh mednarodnih podjetjih, enem v slovenski
lasti s sedežem v Sloveniji ter drugem v tuji lasti in s proizvodnim obratom v Sloveniji.

6.3 Hipoteze
Na podlagi teoretičnih izhodišč smo oblikovali 3 hipoteze, ki smo jih preverjali z raziskavo
v mednarodnih podjetjih avtomobilske industrije. Te hipoteze so:
H1: Urejenost matičnih podatkov proizvodnega modula rešitve ERP je ključna za uspešno
integracijo rešitve ERP in sistema MES.
Utemeljitev:
MES sistemi so tesno integrirani z rešitvami ERP tako procesno kot tehnično. Iz
procesnega vidika je sistem MES odvisen od definicije procesov v rešitvi ERP (na področju
vsebinskih modulov, ki jih uporabljamo v sistemu MES). Izvajanje procesov v rešitvi ERP
pa je odvisno od matičnih podatkov proizvodnega modula.
Da bi potrdili ali zavrnili hipotezo, smo v empiričnem delu raziskave sodelujoče prosili za
oceno kakovosti matičnih podatkov v obeh sistemih, načinih obvladovanja sprememb
matičnih podatkov ter kako sami ocenjujejo pomen urejenosti matičnih podatkov za
uspešno integracijo rešitve ERP in sistema MES.
H2: Za integracijo rešitve ERP in sistema MES je najpomembnejši koncept sočasne uvedbe
rešitve ERP in sistema MES.
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Utemeljitev:
Pri uvajanju sistema MES in nato integracije sistema MES in rešitve ERP ločimo tri različne
koncepte. Rešitev MES lahko uvedemo hkrati z rešitvijo ERP, sistem MES uvedemo po
uvedeni rešitvi ERP ali pa ERP rešitev uvedemo za uvedbo MES sistema. Glede na tesno
povezanost obeh sistemom in podobne korake uvajanja obeh rešitev lahko pri hkratnem
uvajanju obeh sistemov iščemo sinergijske učinke, in sicer vsaj na nivoju projektnih
timov, času uvedbe in stroških optimizirane strojne opreme za vse sisteme. Ker uvajamo
oba sistema hkrati, se lahko posamezni koraki uvedbe pri obeh sistemih prilagodijo na
način, da bo integracija v kasnejših korakih čim lažje izvedljiva. Glede na navedeno
sklepamo, da je navedeni koncept, najpomembnejši izmed predstavljenih.
Da bi potrdili ali zvrnili hipotezo, smo v empiričnem delu raziskave sodelujoče prosili za
oceno pomembnosti KDU uvedbe rešitve ERP in sistema MES, načina uvedbe in razlogov
za ta način uvedbe ter ali bi se odločili za enak način uvedbe, če bi lahko izbrali (ne bi bilo
drugih zunanjih dejavnikov, ki so ali bodo vplivali na izbiro uvedbe).
H3: Zanesljivo računalniško omrežje (LAN, WLAN, WAN) v proizvodnji in proizvodnih
lokacijah je ključnega pomena za stabilno in zanesljivo delovanje integracijskih
vmesnikov rešitve ERP in sistema MES.
Utemeljitev:
V sodobnih podjetjih v avtomobilski industriji je značilno, da se vse več računalnikov in
računalniške opreme nahaja v proizvodnem okolju. Večina teh računalnikov mora biti
povezana v računalniško omrežje. Prav tako je ostala oprema v proizvodnem okolju
(stroji, merilna oprema ...) vse bolj povezana v računalniško omrežje. Zagotavljanje
stabilnega računalniškega omrežja v proizvodnem okolju je zaradi motenj, ki jih
proizvodna oprema povzroča, težavno. Stabilno omrežje v proizvodnem okolju je možno
doseči z uporabo ustrezne opreme, primerne za proizvodno okolje, ter ustreznega
načrtovanja povezovalnih poti in alternativnih možnosti povezovanja ob izpadu primarne
povezave.
V proizvodnem okolju tako srečujemo zaradi stabilnosti predvsem žično povezovanje s
kvalitetnimi bakrenimi povezavami ali optičnimi povezavami (LAN), redkeje brezžično
omrežje (WLAN).
Za delovanje integracijskih vmesnikov pa ni pomembno samo delovanje opreme v
proizvodnem procesu, temveč tudi povezovanje te opreme preko MES sistema z rešitvijo
ERP. V primeru večjih korporacij je lahko rešitev ERP fizično nameščena na drugi lokaciji
(centralna namestitev ERP rešitve). V tem primeru je za stabilno delovanje integracijskih
vmesnikov pomembna WAN povezava oddaljene lokacije s centralo.
Pomen posameznega načina povezovanja je odvisen od arhitekture in načina dostopa do
rešitve ERP in MES sistema.
Da bi potrdili ali zavrnili hipotezo, smo v empiričnem delu raziskave sodelujoče vprašali,
na kak način zagotavljajo integracijo med obema sistemoma, o pomenu strežniške
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infrastrukture na delovanje integracijskih vmesnikov ter o vplivu mrežne tehnologije na
delovanje integracijskih vmesnikov.

6.4 Potek raziskave
Na podlagi spoznaj v teoretičnem delu, smo za preverjanje hipotez uporabili metodo
raziskave primera. Navedena metoda je zelo primerna za raziskovanje področja
informacijskih sistemov (Benbasat, Goldstein, & Mead, 1987) in je zato med
najpogosteje uporabljenimi kvalitativnimi metodami na področju raziskav informacijskih
sistemov.
Za zbiranje podatkov smo uporabili metodo intervjuja, ki je značilna metoda za zbiranje
podatkov pri raziskavi primera (Yin, 2009), (Breznik, 2013)
6.4.1 Vzorec
V posameznem podjetju smo izbrali zaposlene iz različnih poslovnih funkcij, ki sodelujejo
pri uvedbi ali kasnejši uporabi integriranega sistema MES in rešitve ERP. Za izbrane
posameznike smo predvidevali, da so kompetentni za odgovarjanje na vprašanja o
integraciji sistema MES in rešitve ERP. Odvisno od poslovne funkcije smo z zaposlenimi
opravili intervjuje na področju vsebine, ki jo pokrivajo oziroma poznajo. Odgovore na vsa
vprašanja sta nam v obeh podjetjih lahko podala le direktor in vodja informatike. Oba sta
nam tudi predlagala, katere zaposlene iz ostalih poslovnih funkcij naj prosimo za
sodelovanje pri intervjuju.
Pri izbiri podjetij smo se omejili na mednarodna proizvodna podjetja v avtomobilski
industriji, ki imajo več kot eno proizvodno lokacijo in več proizvodnih tehnologij.
Podjetje A
Podjetje ima sedež in proizvodne obrate v Sloveniji ter poslovne enote (obrate) na
Hrvaškem, v Bosni in v Srbiji. Glavna dejavnost je proizvodnja sestavnih delov za
avtomobilsko industrijo. Del sestavnih delov dobavljajo neposredno proizvajalcem
avtomobilov (tako imenovani TIR1 dobavitelj, drugi del pa dobavljajo drugim
dobaviteljem sestavnih delov za avtomobilsko industrijo (tako imenovani TIR 2
dobavitelj). Podjetje se uvršča med velika podjetja v javni lasti.
Podjetje ima že več kot 10 let uvedeno standardno rešitev ERP, ki je SAP ERP. Uporabljajo
MES sistem, ki so ga sami razvili. MES sistem so uvedli v zreli fazi uporabe sistema ERP.
Pri uvajanju na obstoječe lokacije je bil tako uporabljen koncept uvedbe sistema MES po
uvedeni rešitvi ERP. Sistema MES v času uvedbe rešitve ERP niso uvajali. Takratni cilj je
bil poenotiti ERP sisteme na različnih proizvodnih lokacijah družbe. Ta proces se še vedno
nadaljuje, nekatere lokacije namreč še nimajo uvedene standardne rešitve ERP. Pri širitvi
osnovne rešitve ERP na ostale lokacije pa bodo uporabili koncept hkratne uvedbe rešitve
ERP in sistema MES, saj pričakujejo sinergijske učinke tovrstnega načina uvedbe.
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Podjetje B
Podjetje ima sedež in proizvodne obrate v Nemčiji in Sloveniji. Glavna dejavnost je
proizvodnja sestavnih delov za avtomobilsko industrijo, in sicer neposredno za
proizvajalce avtomobilov (tako imenovani TIR 1 dobavitelj). Podjetje se uvršča med
srednje velika podjetja v zasebni lasti.
Podjetje je na novi proizvodni lokaciji (novo zgrajena tovarna) uporabilo koncept hkratne
uvedbe rešitve ERP in sistema MES. Uporabljajo standardno rešitev MES (kupljeno na
trgu). Podjetje ima visoko avtomatiziran proizvodni proces in visok nivo integracije MES
sistema in rešitve ERP (SAP ERP). Sistem MES so izbrali tako, da pokriva večino procesov
v proizvodnji, hkrati pa vsebuje integracijske vmesnike za povezavo z izbrano in uvedeno
rešitvijo ERP.
6.4.2 Vprašanja in intervju
Za empirični del raziskave smo pripravili vprašanja v obliki opomnika, razdeljena v
naslednje sklope:
1. Splošni podatki (oseba, podjetje ter IT oddelek)
2. Podatki o rešitvi ERP (splošno, uvajanje rešitve, matični podatki, tehnološki vidik)
3. Podatki o sistemu MES (splošno, uvajanje rešitve, matični podatki, tehnološki
vidik)
4. Uvedba rešitve ERP in sistema MES (način uvedbe, prednosti, slabosti)
5. Integracija rešitve ERP in sistema MES (usklajenost procesov, matični podatki,
integracija, tehnologija)
V obeh podjetjih in pri vseh udeležencih smo uporabili enaka vprašanja. Na osnovi
odgovorov smo izvedli še globinski intervju. Intervju smo izvajali z nekaterimi udeleženci
v živo, z nekaterimi pa preko telefona in konferenčnega sistema. Odgovore smo si sproti
zapisovali. Vprašalnik je v prilogi 1.

6.5 Rezultat raziskave
V nadaljevanju predstavljamo rezultate raziskave za obe podjetji, po sklopih, navedenih
v prejšnji točki. V podjetju A smo pridobili 12 odgovorov (direktor IT, direktor tovarne, 2
interna svetovalca ERP sistema, dva razvijalca IS, vodja v proizvodnji ter 5 ključnih
uporabnikov sistema s področja proizvodnje, materialnega poslovanja in kakovosti).
V podjetju B smo pridobili 8 odgovorov (direktor IT, direktor tovarne, vodja v proizvodnji
ter 5 ključnih uporabnikov sistema s področja proizvodnje, materialnega poslovanja in
kakovosti).
6.5.1 Podatki o rešitvi ERP
Podjetje A uporablja osnovno standardno rešitev ERP več kot 10 let. V osnovni rešitvi ERP
uporabljajo vse funkcijske module. Poleg osnovne rešitve ERP se pojavljata še dve lokalni
rešitvi ERP, ki jih bodo sčasoma nadomestili z osnovno standardno rešitvijo ERP. Za
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uvajanje so uporabili pristop velikega poka (angl. big bang)29 na vseh lokacijah, kjer je že
uvedena standardna rešitev ERP. Pri uvajanju so uporabljali metodologijo ponudnika.
Rešitev je bila najprej uvedena v matično podjetje in dve proizvodni lokaciji. Na ostalih
lokacijah podjetje z internimi svetovalci uvaja podjetju prilagojeno rešitev ERP (angl. rollout).
Podjetje B uporablja standardno rešitev ERP in sistem MES pet let. Za uvajanje so
uporabili pristop velikega poka (angl. big bang), uporabili so metodologijo uvajanja
ponudnika rešitve ERP.
V kolikšnem deležu uvedena rešitev (ali tista, ki jo želite uvesti) pokriva poslovne
procese vaše organizacije?
Možni odgovori so bili: popolnoma, v veliki meri, delno in slabo. V povprečju so v
podjetju A odgovorili, da uvedena rešitev delno pokriva poslovne procese organizacije, s
tem, da sta zaposlena iz kakovosti odgovorila, da so procesi slabo pokriti v rešitvi. To
pripisujemo dejstvu, da modul kakovosti v rešitvi ERP še ni uveden v celoti. V podjetju B
pa so vsi odgovorili, da so procesi v veliki meri pokriti v rešitvi ERP.
V kolikšnem deležu ste prilagajali poslovne procese podjetja izbrani rešitvi?
Pri tem vprašanju so nas zanimali trije vidiki, in sicer: globalno (splošna ocena
prilagajanja procesov izbrani rešitvi), na področju proizvodnih procesov in na področju
materialnih tokov v proizvodnem procesu. Možni odgovori so bili: v celoti, v veliki meri,
delno, nič.
V podjetju A so v povprečju odgovorili, da so procese iz globalnega vidika podjetja
prilagajali v veliki meri rešitvi ERP. Odgovor je v skladu s teoretičnimi izsledki na področju
uvajanja rešitev ERP (Sternad, 2005), saj rešitve ERP temeljijo na dobri praksi in vsebujejo
ustrezne referenčne procese.
Na področju proizvodnih procesov in materialnih tokov v proizvodnem procesu so
povprečno odgovorili, da so delno prilagodili svoje procese rešitvi ERP. Tudi ta ugotovitev
se sklada s teoretičnimi izsledki, saj ponavadi podjetja postavljajo na tem področju svoje
dobre prakse in konkurenčno prednost.
Izsledki v podjetju B so identični izsledkom A. Tudi podjetje B je v veliki meri prilagodilo
procese na splošno in delno na področju proizvodnih procesov in materialnih tokov v
proizvodnem procesu.
Ocenite kakovost matičnih podatkov v rešitvi ERP.
Možni odgovori so bili: zelo slaba, povprečna, dobra in zelo dobra. V podjetju A so v
povprečju odgovorili, da je kakovost matičnih podatkov povprečna. Odločitev
utemeljujejo s tem, da v preteklosti niso imeli dobro definiranih skrbnikov matičnih
29

Pristopi uvedbe so podrobneje opisani v poglavju 4.2.3.
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podatkov, po drugi strani pa problem vidijo v procesu prenosa matičnih podatkov iz
starih sistemov v nove in premalo pozornosti pri čiščenju podatkov pred prenosom v novi
sistem. Kakovost podatkov zagotavljajo s kontrolo podatkov pred vnosom v sistem,
ponovno bodo uvedli službo standardizacije, ki bo skrbela za odpiranje novih podatkov
in upravljanje obstoječih.
Podjetje B v povprečju ocenjuje kakovost matičnih podatkov kot dobro. Boljši rezultat
lahko pripišemo novi uvedbi rešitve ERP, kjer ni bilo prenosa obstoječih matičnih
podatkov iz starejših sistemov. Že od začetka imajo postavljen sistem upravljanja
matičnih podatkov in obvladovanje kakovosti matičnih podatkov. Matične podatke
odpira služba standardizacije, za posamezne sklope so odgovorni nosilci poslovnih
procesov, na katere se nanašajo matični podatki.
Ocenite pomen urejenosti matičnih podatkov na izvajanje poslovnih procesov v rešitvi
ERP.
Možni odgovori so bili: ni pomembno, delno, precej in zelo pomembno. Ker je izvajanje
procesov odvisno od matičnih podatkov, ki vstopajo v proces, smo na podlagi teoretičnih
izsledkov pričakovali, da bodo ocenili pomen urejenosti matičnih podatkov kot zelo
pomemben. Odgovori v obeh podjetjih so potrdili naša pričakovanja, saj so vsi
anketiranci odgovorili zelo pomembno.
Kako zagotavljate neprekinjeno poslovanje?
V obeh podjetjih so izpostavili potrebo po zanesljivi in vzdrževani infrastrukturi. Velik
pomen posvečajo izobraževanju upravljavcev sistema. V obeh podjetjih imajo uvedene
ustrezne rešitve za izvajanje varnostnih kopij in ustrezne postopke DRP (angl. disaster
recovery plan). Obe lokaciji imata podvojeno opremo oziroma dva podatkovna centra
(primarni in sekundarni).
Pojasnite vpliv mrežne infrastrukture (lan, wlan, wan idr.) na zagotavljanje
neprekinjenega poslovanja.
Anketiranci so izpostavili naslednjo problematiko pri vplivu mrežne infrastrukture na
zagotavljanje neprekinjenega poslovanja:




Zagotavljanje varnosti
Kvaliteta opreme
Podvojeni sistemi na vseh nivojih povezovalnih poti

Poudarili so, da selitev storitev v privatni ali javni oblak zahteva stabilno infrastrukturo,
kjer je ključnega pomena ravno omrežno povezovanje.
Kritični dejavniki uspeha rešitve ERP
Na podlagi literature smo izpostavili 15 najpogosteje izpostavljenih kritičnih dejavnikov
uspeha (KDU) pri uporabi oziroma uvajanju rešitve ERP, in sicer (Sternad, 2005):
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1. Jasni cilji, strategija in obseg uvajanja rešitve
2. Vključitev in podpora vodstva
3. Aktivna vloga sponzorja projekta
4. Organizacija projektnega tima in njegove kompetence
5. Uporaba principov projektnega vodenja
6. Komunikacija znotraj projektnega tima
7. Komunikacija med projektnim timom in drugimi v organizaciji
8. Vključevanje zunanjih svetovalcev
9. Vključitev in sodelovanje uporabnikov pri uvedbi ERP
10. Izobraževanje uporabnikov rešitve ERP
11. Upravljanje sprememb
12. Prenova poslovnih procesov
13. Izbira tehnološke arhitekture
14. Čim manj prilagajanja rešitve ERP posebnostim organizacije
15. Prenos podatkov iz starih rešitev v rešitev ERP
Anketiranci so lahko pomembnost ocenili kot: nepomembno, manj pomembno,
pomembno in zelo pomembno. Po pričakovanjih so anketiranci večino KDU-jev označili
kot pomemben ali zelo pomemben.
Kot manj pomembne so v podjetju A izpostavili: Izbira tehnološke arhitekture in aktivna
vloga sponzorja projekta. Pomen tehnološke arhitekture se jim ni zdel pomemben (izbrali
so manj pomemben), saj izbrana rešitev v njihovem primeru natančno predpisuje
podprte tehnološke arhitekture. Aktivna vlogo sponzorja projekta se jim ne zdi tako
pomembna, saj projektni timi uspešno izvajajo aktivnosti samostojno (izbrali so manj
pomemben).
V podjetju B so kot nepomemben označili dejavnik prenosa podatkov iz starih rešitev v
rešitev ERP, saj uvajajo rešitev na novo. Vse ostale kritične dejavnike so označili kot
pomembne oziroma zelo pomembne.
Na podlagi odgovorov smo potrdili, da so izbrani kritični dejavniki uspeha na podlagi
literature pomembni in ustrezno izbrani.
6.5.2 Podatki o sistemu MES
Podjetje A uporablja lasten MES sistem eno leto (na pilotni lokaciji). MES sistem bodo
sčasoma uvedli na ostale proizvodne lokacije. Podjetje je uvajalo rešitev po lastni metodi.
MES sistem uporabljajo na področju zajema podatkov iz proizvodnje (proizvodni modul),
sledenje materialnemu toku (logistični modul) in delno na področju kakovosti (modul
kakovosti). Ker imajo lastno razvit sistem, bodo sčasoma dodajali nove funkcionalnosti in
rešitve.
Podjetje B uporablja MES sistem pet let. MES sistem uporabljajo na področju
proizvodnega procesa (proizvodni modul), materialnih premikov v proizvodnem procesu
in sledljivosti izdelka (logistični modul). MES sistem so uvajali po metodologiji ponudnika
rešitve.
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Kdo je bil gonilna sila oziroma naročnik uvedbe MES sistema v vaše podjetje?
Pri obeh podjetjih je bila naročnik uvedbe uprava oziroma član uprave, odgovoren za
področje informatike.
V podjetju A so izpostavili še direktorja informatike in celoten oddelek razvoja IT sistema.
Kakšno vlogo je imel IT oddelek (če ga imate) pri uvajanju rešitve MES v vaše podjetje?
Večjo vlogo je imel IT oddelek v podjetju A. Podjetje je namreč razvilo lastni sistem MES,
ki so ga integrirali z obstoječo standardno rešitvijo ERP. Druge vloge so bile še: priprava
tehnične infrastrukture, nameščanje panelov ter koordinacija nabave opreme. V
podjetju B so uvajali standardni sistem MES. IT oddelek je opravljal vlogo koordinatorja
z zunanjimi svetovalci, uvajalci in izvajalci infrastrukture.
V kolikšnem deležu uvedena rešitev (ali tista, ki jo želite uvesti) pokriva poslovne
procese v proizvodnji?
Možni odgovori so bili: popolno, v veliki meri, delno in slabo
V podjetju A so v povprečju odgovorili, da uvedena rešitev delno pokriva poslovne
procese v proizvodnji. Razlog je v lastnem razvoju MES sistema in postopne uvedbe
funkcionalnosti. Podjetje je uvedlo najprej najpomembnejše funkcionalnosti, ki jih
podjetje potrebuje, nato bodo uvedli preostale, manj pomembne funkcije.
V podjetju B so odgovorili, da izbrana rešitev v veliki meri pokriva procese v proizvodnji.
Glede na to, da gre za novo uvedbo in novo podjetje, kjer so gradili informacijski sistem
skupaj s poslovnimi procesi proizvodne lokacije, je tak odgovor pričakovan.
V kolikšnem deležu ste (boste) prilagajali proizvodne procese podjetja izbrani rešitvi?
V obeh podjetjih so odgovorili, da so proizvodne procese delno prilagajali izbrani rešitvi.
Tudi ta ugotovitev se sklada s teoretičnimi izsledki, saj po navadi podjetja postavljajo na
tem področju svoje dobre prakse in konkurenčno prednost.
Ocenite pomen urejenosti matičnih podatkov sistema MES na izvajanje proizvodnih
procesov
Možni odgovori so bili: ni pomembno, delno, precej, zelo pomembno.
V povprečju so v obeh podjetjih odgovorili, da matični podatki sistema MES precej
vplivajo na izvajanje procesov v sistemu MES. V obeh podjetjih so tudi poudarili, da je
glede na visoko integracijo rešitve ERP in sistema MES, matičnih podatkov, ki so lastni
samo sistemu MES, malo, vendar imajo enako kot pri rešitvah ERP ključni pomen za
pravilno izvajanje poslovnega procesa v sistemu MES.
Pojasnite vpliv mrežne infrastrukture (lan, wlan, wan idr.) na zagotavljanje
neprekinjenega poslovanja.
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Pri tem vprašanju smo dobili podobne odgovore kot pri vprašanju, ki smo ga zastavili pri
ERP rešitvi. Obe podjetji uporabljata centralno namestitev strežniške opreme in
programske opreme MES sistema in ERP rešitve na centralni lokaciji – uporabljata
privatni oblak (angl. private cloud). Za vse servise v oblaku (privatnem ali javnem) pa je
ključnega pomena stabilna omrežna povezava, in sicer poleg lokalnega omrežja (LAN)
tudi zunanja povezava do privatnega ali javnega oblaka (WAN).
Tudi pri tem vprašanju so poudarili pomen varnosti povezav, redundance omrežnih
povezav ter kvaliteto povezav.
Kritični dejavniki uspeha MES sistema
Na podlagi literature smo izpostavili 16 najpogosteje izpostavljenih KDU pri uporabi
oziroma uvajanju rešitve MES, in sicer:
1. Podpora vodstva
2. Upravljanje sprememb
3. IT infrastruktura
4. Izobraževanje uporabnikov
5. Skladnost (prenova) poslovnih procesov in zahtev MES sistema
6. Učinkovita komunikacija
7. Učinkovitost investicije
8. Vključevanje in sodelovanje uporabnikov
9. Sposobnost implementacije MES sistema razvojnega oddelka
10. Kakovost MES sistema
11. Matični podatki (upoštevanje matičnih podatkov v razvojni fazi MES sistema)
12. Funkcionalnost MES sistema (podrobnost, jasnost) – Obseg projekta
13. Ocenitev tveganj
14. Projektno vodenje
15. Testiranje
16. Metodologija uvajanja
Anketiranci so lahko pomembnost ocenili kot: nepomembno, manj pomembno,
pomembno in zelo pomembno. Po pričakovanjih so anketiranci večino KDU-jev označili
kot pomemben ali zelo pomemben, kar potrjuje ustrezno izbiro KDU na podlagi
teoretičnih izhodišč.
V podjetju A so kot manj pomemben KDU izbrali ocenitev tveganj kot manj pomemben
dejavnik.
V podjetju B so vse KDU-je opredelili kot pomembne in zelo pomembne. Kot zelo
pomemben so izpostavili dejavnik izobraževanje uporabnikov in matične podatke (njihov
pomen so potrdili tudi v vprašanju o vplivu matičnih podatkov na izvajanje proizvodnih
procesov).
Na podlagi odgovorov smo potrdili, da so izbrani kritični dejavniki uspeha na podlagi
literature pomembni in ustrezno izbrani.
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6.5.3 Uvedba rešitve ERP in sistema MES
Vprašanja v tem sklopu se nanašajo na skupen vidik uvedbe obeh sistemom predvsem iz
časovnega sosledja uvajanja.
V podjetju A so uporabili strategijo najprej rešitev ERP in nato sistem MES. Ker so imeli
rešitev ERP uvedeno že dalj časa, takrat ko so jo uvajali, pa niso razmišljali o sistemu MES,
je bil za obstoječe lokacije ta način edina možnost. Na lokacijah, kjer še nimajo uvedene
rešitve ERP, pa bodo uporabili koncept sočasne uvedbe rešitve ERP in sistema MES zaradi
sinergij, ki smo jih že omenili. Če bi se še enkrat odločali (in bi imeli to možnost) bi sistem
MES uvedli že takrat, ko so uvajali rešitev ERP.
Podjetje B je uporabilo koncept sočasne uvedbe rešitve ERP in sistema MES. Njihov cilj
je bil visoka stopnja avtomatiziranosti proizvodnih procesov, zato je bila uvedba sistema
MES, poleg rešitve ERP, predvidena že na začetku. Če bi se odločali še enkrat, bi uporabili
enak koncept.
Kot prednosti tega načina so v obeh podjetjih navedli sinergijske učinke pri uvajanju
(časovni vidik, stroškovni vidik, strojna oprema).
6.5.4 Integracija rešitve ERP in sistema MES
Vprašanja v tem sklopu se nanašajo na integracijo rešitve ERP in sistema MES iz vidika
procesov, podatkov in vmesnikov.
Na vprašanje, kako bodo zagotovili usklajenost procesov rešitve ERP in sistema MES, so
v podjetju A odgovorili, da sistem MES uporablja procese, definirane v rešitvi ERP, in da
je z integracijo zagotovljena skladnost procesov. Sistem MES v tem primeru preko
vmesnikov krmili procese v rešitvi ERP. V sistemu MES pa imajo tudi nekaj
funkcionalnosti, ki se ne prenašajo v rešitev ERP. V tem primeru ni treba zagotoviti
usklajenosti procesov v obeh sistemih. Večina matičnih podatkov se v sistem MES
prenaša preko vmesnikov. Vpliv urejenosti matičnih podatkov proizvodnega modula
rešitve ERP ima tako ključen vpliv na delovanje sistema MES (v podjetju A imajo trenutno
večino funkcionalnosti rešitve MES na področju proizvodnega procesa). S tehnološkega
vidika so poudarili, da tako strežniška infrastruktura kot mrežna infrastruktura vplivata
na delovanje integracijskih vmesnikov. Če ne deluje infrastruktura, ne morejo delovati
niti vmesniki. Tudi pri tem vprašanju so poudarili pomen varnosti infrastrukture in
omrežja, redundance strežniške infrastrukture in omrežnih povezav.
V podjetju B so izpostavili, da za usklajenost procesov rešitve ERP in sistema MES skrbijo
lastniki procesov. Njihov sistem MES vsebuje več lastnih matičnih podatkov, ki pa jih
obvladujejo na enak način kot pri rešitvi ERP (lastniki procesov, standardizacija). Matični
podatki, skupni z rešitvijo ERP, so tudi pri njih preko vmesnikov usklajeni s sistemom
MES.
Obe uporabljeni rešitvi uporabljata sodobno arhitekturo sistema in standardne vmesnike
z rešitvijo ERP. V podjetju A so vmesnike razvili sami (na podlagi specifikacij in platforme
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za izmenjavo podatkov rešitve ERP). Rešitev, izbrana v podjetju B, pa že vsebuje
standardne integracijske vmesnike za izbrano rešitev ERP.
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7 SKLEP
Za proizvodna podjetja v globalni konkurenci je visoka stopnja informatizacije in
avtomatizacije poslovnih in proizvodnih procesov nujna. V začetnem obdobju
informatizacije so podjetja začela delno informatizirati svoje poslovne in proizvodne
procese. Sčasoma se je v podjetjih pojavljalo vse več programske opreme, ki je
informatizirala procese oziroma dele poslovnih oziroma proizvodnih procesov.
Programska oprema takrat praviloma ni bila povezana oziroma integrirana. Podatki so se
vnašali v več sistemov, skupni šifranti (vnos podatkov na enem mestu) so bili prej izjema
kot pravilo. Zaradi težnje po integraciji in lažjem obvladovanju poslovne programske
opreme so se sčasoma razvile sodobne celovite informacijske rešitve (ERP), ki so
poenotile podatke med različnimi področji oziroma procesi podjetja. Rešitve ERP so tako
nabor vnaprej pripravljenih programskih modulov, ki tečejo na skupni arhitekturi in jih
lahko uporabimo za integracijo podatkov, procesov in IT. Po drugi strani pa je ostala
neučinkovitost rešitev ERP v povezavi s sistemi za avtomatizacijo proizvodnje in zajemom
podatkov v proizvodnem procesu. Podobno kot so se razvile rešitve ERP, ki
informatizirajo večino procesov v podjetjih, so se tudi na področju IS v proizvodnji
pojavile standardni sistemi MES, ki služijo informatizaciji, zajemu podatkov v
proizvodnem procesu ter upravljanju opreme v proizvodnji v realnem času. Sistemi MES
praviloma ne morejo delovati samostojno (vsaj ne v celoti) in so praviloma integrirani z
rešitvijo ERP v podjetju. Za vzpostavitev učinkovite kombinacije rešitve ERP in sistema
MES je pomembno pravilno uvajanje in integracija obeh sistemov.
V magistrski nalogi smo tako v 2. poglavju predstavili celovite informacijske rešitve (ERP),
v 3. poglavju sisteme za upravljanje proizvodnega procesa (MES), v 4. poglavju uvajanje
rešitev ERP in sistemov MES ter v poglavju 5 koncepte integracije rešitve ERP in sistema
MES. Z navedenimi poglavji smo uresničili cilje teoretičnega dela magistrske naloge, ki so
bili: predstaviti rešitve ERP in arhitekturo rešitev ERP s poudarkom na integraciji rešitev
ERP in sistemov MES, predstaviti sisteme MES s poudarkom na integraciji rešitev ERP in
sistemov MES, predstaviti načine uvajanja rešitev ERP in sistemov MES s poudarkom na
razlikah v pristopih ter predstaviti koncepte integracije rešitev ERP in sistemov MES.
V empiričnem delu smo si zastavili naslednje cilje: raziskati dejavnike vzpostavitve
integracije med rešitvijo ERP in sistemom MES s procesnega vidika, raziskati dejavnike
vzpostavitve integracije med rešitvijo ERP in sistemom MES s tehničnega vidika ter
preveriti koncepte integracije rešitev ERP in sistemov MES.
V teoretičnem delu magistrske naloge smo določili 3 hipoteze, ki smo jih z raziskavo
preverjali v dveh mednarodnih podjetjih v avtomobilski industriji in prišli do naslednjih
ugotovitev:
H1: Urejenost matičnih podatkov proizvodnega modula rešitve ERP je ključna za uspešno
integracijo rešitve ERP in sistema MES.
Raziskava je potrdila ključen pomen matičnih podatkov proizvodnega modula rešitve ERP
za izvajanje proizvodnega procesa tako v rešitvi ERP kot sistemu MES. Intervjuvanci so
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izpostavili pomen visoke integracije obeh sistemov in hkrati pomemben vpliv urejenosti
matičnih podatkov na izvajanje proizvodnega modula rešitve ERP. Tako smo potrdili
veljavnost hipoteze H1.
H2: Za integracijo rešitve ERP in sistema MES je najpomembnejši koncept sočasne uvedbe
rešitve ERP in sistema MES.
Raziskava je potrdila, da je koncept hkratne uvedbe rešitve ERP in sistema MES
najpomembnejši koncept uvajanja. Intervjuvanci so poudarili sinergijske učinke in
prednosti hkratne uvedbe. Koncepta v določenih primerih ni možno uporabiti (npr.
podjetje A je rešitev ERP uvedlo že pred leti, MES sistem ni bil prioriteta v podjetju). Tako
smo potrdili veljavnost hipoteze H2.
H3: Zanesljivo računalniško omrežje (LAN, WLAN, WAN) v proizvodnji in proizvodnih
lokacijah je ključnega pomena za stabilno in zanesljivo delovanje integracijskih
vmesnikov rešitve ERP in sistema MES.
Sodobni informacijski trendi vodijo v vzpostavitev centraliziranih podatkovnih strežnikov.
Storitve se selijo v podatkovne centre, ki so lahko znotraj podjetja (privatni oblak) ali pri
zunanjem ponudniku (javni oblak). Izjema niso niti rešitve ERP in sistemi MES. Zanesljivo
računalniško omrežje na vseh nivojih (lokalno znotraj podjetja in povezava do
podatkovnega centra) postajata ključnega pomena za zanesljivo delovanje IS. Ker se
integracija med rešitvijo ERP in sistemom MES dogaja v podatkovnem centru, je stabilno
delovanje omrežja ključnega pomena za delovanje integracijskih vmesnikov.
Intervjuvanci so izpostavili navedena dejstva in poudarili pomen varnega in zanesljivega
omrežja. Tako smo potrdili veljavnost hipoteze H3.
Z magistrsko nalogo smo poudarili pomen in kompleksnost integracije IS na primeru
integracije rešitve ERP in sistemov MES s tehničnega vidika, vidika procesov, podatkov
ter integracije na aplikativnem nivoju.
Vse ugotovitve, ki smo jih zapisali na osnovi opravljene raziskave, se nanašajo na
preučevan vzorec, zato jih ne moremo posploševati. Nekatera vprašanja so bila
postavljena hipotetično, zato na osnovi pridobljenih odgovorov ne moremo sklepati, da
v praksi držijo kot dejstva. Obe podjetji uporabljata rešitev ERP podjetja SAP in serijski
tip proizvodnje.
V nadaljevanju raziskave bi bilo smiselno preveriti dejavnike integracije rešitev ERP in
sistemov MES še za druge tipe proizvodnje (npr. procesna, projektna …) in za druge
industrije (branže). Glede na to, da obe podjetji uporabljata rešitev SAP ERP, ki je sicer
standardna in najbolj razširjena rešitev ERP v proizvodnih podjetjih, bi bilo v prihodnosti
smiselno raziskati integracijske koncepte drugih standardnih rešitev ERP v proizvodnih
podjetjih.
Razvoj sodobnih platform in standardov na področju integracije seveda ni končan. Razvoj
gre naprej, sodobne koncepte pa proizvajalci rešitev ERP in sistemov MES vgrajujejo v
svoje rešitve.
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Priloga 1: Vprašalnik za globinski intervju

INTEGRACIJA CELOVITIH INFORMACIJSKIH REŠITEV IN SISTEMOV ZA
UPRAVLJANJE PROIZVODNIH PROCESOV

Datum in kraj intervjuja: _______________________

I. sklop: Splošni podatki
Podatki o kontaktni osebi
Spol:
Moški / Ženska
Starost (v letih):
Delovne izkušnje (v
letih):
Vloga v podjetju:
Koliko časa delate v
podjetju (v letih)?
Koliko časa delate v
tej panogi (v letih)?
Izobrazba
Formalna:
Neformalna:
Splošni podatki podjetja
Velikost podjetja
 mikro,
(označite)
 malo,
 srednje,
 veliko.
Lastništvo
 privatno
(privatno, javno)
 javno
Panoga:
Podatki, ki se nanašajo na IT oddelek
Umestitev
v
 lasten oddelek,
podjetju (označite)
 del drugega oddelka,
 ni opredeljeno
Vodenje oddelka
 CIO,
(označite)
 vodja informatike, ki poroča drugemu nadrejenemu,
 drugo: _____________________________________
Število zaposlenih:
Področja delovanja:
Število
uporabnikov:
1

Proračun oddelka
(% prihodkov):
II. sklop: Podatki o ERP sistemu
Splošno o ERP sistemu
1. Kateri ERP sistem uporabljate?

2. Katere module ERP sistema uporabljate?

3. Koliko časa uporabljate ERP sistem (v letih)?

Uvajanje ERP rešitve
3. V kolikšnem deležu uvedena rešitev (ali tista, ki jo želite uvesti) pokriva poslovne procese
vaše organizacije? (označite)
Popolno
V veliki meri
Delno
Slabo
4. Kateri pristop uvajanja ste (ali boste) uporabili (označite):
a. Uvedli smo vse module hkrati in nato na zagnali v živo rešitev ERP v vnaprej
določen dan, stare informacijske sisteme pa ugasnili (»Bing bang pristop«).
b. Nove module rešitve ERP smo uvedli zaporedno, npr. najprej en modul, nato drug
modul itd. (fazni pristop).
c. Po uvedbi in zagonu rešitve ERP sta nekaj časa delovala skupaj stari informacijski
sistemi in nova rešitev ERP (vzporedni pristop).
d. Najprej smo uvedli rešitev ERP za enostaven poslovni process (vse potrebne
module), nato pa smo module prilagodili tako, da so podpirali tudi zahtevnejše
poslovne procese (procesni pristop).
e. Kombinacija več pristopov, ki so zgoraj navedeni.
5. Po kateri metodologiji ste (boste) uvajali ERP sistem (označite):
ponudnika
lastni metodi
drugo (npr. svetovalne hiše)
6. V kolikšnem deležu ste prilagajali poslovne procese podjetja izbrani rešitvi (označite)?
Globalno:

V celoti

V veliki meri

Delno

Na področju
proizvodnih
V celoti
V veliki meri
Delno
procesov
Na področju
materialnih tokov
V celoti
V veliki meri
Delno
v proizvodnem
procesu
Obvladovanje matičnih podatkov v sistemu ERP
7. Ocenite kakovost matičnih podatkov v ERP sistemu (označite).
2

Nič
Nič

Nič

Zelo slaba
Utemeljite zgornjo izbiro:

Slaba

Povprečna

Dobra

Zelo dobra

8. Kako zagotavljate usklajenost matičnih podatkov ERP sistema z dejanskim stanjem?

9. Kako upravljate spremembe matičnih podatkov?

10. Ocenite pomen urejenosti matičnih podatkov na izvajanje poslovnih procesov v ERP
rešitvi (označite).
Ni pomembno
Delno
Precej
Zelo pomembno
Utemeljite zgornjo izbiro:

Tehnologija
11. Opredelite širšo tehnološko zasnovo sistema ERP (strežniška struktura, mrežna
infrastruktura idr.).

12. Kako zagotavljate neprekinjeno poslovanje?

13. Naštejte ključne dejavnike, ki vplivajo na zagotavljanje neprekinjenega poslovanja:

14. Pojasnite vpliv mrežne infrastrukture (lan, wlan, wan idr.) na zagotavljanje
neprekinjenega poslovanja

Kritični dejavniki uspeha ERP sistema
15. Označite pomembnost kritičnih dejavnikov uspeha (KDU) ERP sistema pri uporabi oz.
uvajanju:
Nepomemben
Manj
Pomemben
Zelo
KDU
Jasni cilji, strategija in obseg
uvajanja rešitve
Vključitev in podpora uprave
Aktivna
vloga
sponzorja
projekta
Organizacija projektnega tima
in njegove kompetence
Uporaba principov projektnega
managementa

(1)

pomemben (2)

(3)

pomemben (4)

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

3

Komunikacija
znotraj
1
2
projektnega tima
Komunikacija med projektnim
1
2
timom in ostalimi v organizaciji
Vključevanje
zunanjih
1
2
svetovalcev
Vključitev
in
sodelovanje
1
2
uporabnikov pri uvedbi ERP
Izobraževanje
uporabnikov
1
2
rešitve ERP
Management sprememb
1
2
Prenova poslovnih procesov
1
2
Izbira tehnološke arhitekture
1
2
Čim manj prilagajanja rešitve
1
2
ERP posebnostim organizacije
Prenos podatkov iz starih
1
2
rešitev v rešitev ERP
Ali je po vašem mnenju pomemben še kateri drug dejavnik?
pomembnost.

3

4

3

4

3

4

3

4

3

4

3
3
3

4
4
4

3

4

3

4

Navedite in označite

III. sklop: Podatki o MES sistemu
Splošno o MES sistemu
1. Kdo je bil gonilna sila oz. naročnik uvedbe MES sistema v vaše podjetje?

2. Kakšno vlogo je imel IT oddelek (če ga imate) pri uvajanju rešitve MES v vaše podjetje?

3. Kateri MES sistem uporabljate?

4. Katere module oz. funkcionalnosti MES sistema uporabljate?

5. Koliko časa uporabljate MES sistem (v letih)?

6. V kolikšnem deležu uvedena rešitev (ali tista, ki jo želite uvesti) pokriva poslovne procese
v proizvodnji?
Popolno
V veliki meri
Delno
Slabo
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7. Po kateri metodologiji ste (ali boste) uvajali MES sistem (označite):
ponudnika
lastni metodi
drugo (npr. svetovalne hiše)
8. Opišite (predvidene) koristi uvedbe MES sistema v vaše podjetje:

9. V kolikšen deležu ste (boste) prilagajali proizvodne procese podjetja izbrani rešitvi?
V celoti
V veliki meri
Delno
Nič
Obvladovanje matičnih podatkov v sistemu MES
10. Kako upravljate spremembe matičnih podatkov v sistemu MES (tistih, ki se ne prenašajo
iz ERP rešitve)?

11. Ocenite pomen urejenosti matičnih podatkov sistema MES na izvajanje proizvodnih
procesov (označite).
Ni pomembno
Delno
Precej
Zelo pomembno
Utemeljite zgornjo izbiro:

Tehnologija
12. Opredelite širšo tehnološko zasnovo sistema MES (strežniška struktura, mrežna
infrastruktura idr.).

13. Kako zagotavljate neprekinjeno poslovanje (v proizvodnem procesu)?

14. Naštejte ključne dejavnike, ki vplivajo na zagotavljanje neprekinjenega poslovanja v
proizvodnem procesu:

15. Pojasnite vpliv mrežne infrastrukture (lan, wlan, wan idr.) na zagotavljanje
neprekinjenega poslovanja.

16. Ali ste zadovoljni z uporabo in vzdrževanjem MES sistema?
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IV. sklop: Uvedba ERP in MES sistema
1. Na kakšen način ste (boste) uvajali sistema (označite):
 Najprej ERP, nato MES.
 Najprej MES, nato ERP.
 Sočasna uvedba ERP in MES sistema.
2. Zakaj ste se odločili za izbrani način uvedbe?

3. Katere so (bodo) prednosti izbranega načina uvedbe?
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4. Katere so (bodo) slabosti izbranega načina uvedbe?

5. Ali bi se glede na izkušnje pri uvajanju (in bi lahko izbirali) ponovno odločili za enak način
uvajanja?

V. sklop: Integracija ERP in MES sistema
1. Kako ste (boste) zagotovili usklajenost procesov ERP in MES sistema?

2. Pojasnite vpliv urejenosti matičnih podatkov proizvodnega modula ERP sistema na
uspešno delovanje MES sistema.

3. Kako je (bo) zagotovljena usklajenost matičnih podatkov MES in ERP sistema?

4. Ali sta (bosta) sistema ERP in MES integrirana?

5. Ali je (bo) zagotovljen samodejni prenos podatkov med sistemoma MES in ERP?

6. Na kakšen način oba sistema izmenjujeta (bosta izmenjevala) podatke?

Tehnologija
7. Ali menite, da strežniška infrastruktura vpliva na delovanje integracijskih vmesnikov
(izmenjava podatkov)?

8. Ali menite, da mrežna infrastruktura (lan, wlan, wan idr.) vpliva na delovanje integracijskih
vmesnikov (izmenjava podatkov)?
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