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Povzetek 
 
Namen tega magistrskega dela je opisati vpeljavo celovite programske rešitve v 
podjetje in učinkov, ki jih ima. V magistrskem delu bom pojasnil, kaj celovite 
programske rešitve sploh so, kakšne so prednosti, in kaj lahko pričakujemo v 
prihodnosti na tem področju. Opisal bom tudi zgodovino in nastanek celovitih 
programskih rešitev, kot je SAP R/3 (v nadaljevanju: SAP), njegovo zgradbo ter 
delovanje. 
 
Cilj magistrskega dela je torej predstaviti prednosti in slabosti ter preučiti in podati 
primerne načine vpeljave celovite programske rešitve. Izpostavil bom probleme 
vodstva in informatikov, ki se morajo soočiti z vpeljavo novih celovitih programskih 
rešitev in razumeti njihovo delovanje ter organizacijo podatkov.  
 
Celovite programske rešitve oz. v domači in tuji literaturi najpogosteje imenovani 
sistemi ERP (angl. Enterprise Resource Planning, integrirani informacijski sistemi) so 
informacijski sistemi, ki upravljajo z vsemi razpoložljivimi viri, sredstvi in aktivnostmi v 
določeni organizaciji oziroma podjetju. V zadnjih desetih letih je takih rešitev vedno 
več. 
 
Razlogov za vpeljavo celovite programske rešitve v podjetja je veliko, potencialni 
uporabniki pa se lahko odločajo med aktivno vpeljavo, torej zaradi povečevanja 
konkurenčnosti oziroma zaradi izboljšave potekov poslovnih procesov v podjetju, in 
pasivno, če s starimi informacijskimi sistemi enostavno ne napredujejo dovolj. 
 
Danes je moč pridobiti ogromno literature o zgodovini, razvoju, strukturi in logiki 
celovitih programskih rešitev, obstaja tudi najrazličnejša metodologija uvajanja z 
izvirnimi pristopi. Težko pa je dobiti konkretna mnenja o delovanju sistema in njegovi 
primernosti oziroma informacije o poslovnih procesih celovite programske rešitve. 
Ponudniki rešitev obljubljajo zmanjševanje stroškov, optimiranje zalog, zagotavljanje 
nepretrgane dobave, možnost pregleda informacij v vsakem trenutku, boljšo 
komunikacijo s poslovnimi partnerji, omogočanje oziroma izboljšanje e-poslovanja in 
procesov. 
 
Delam v podjetju, kjer uporabljamo celovito programsko rešitev SAP in kjer sem 
sodeloval pri njeni vpeljavi. Zato sem v svoji nalogi vključil opis vpeljave celovite 
programske rešitve SAP v podjetju Lek. Magistrsko delo sem izdelal na podlagi 
analize strokovnih člankov in strokovne literature ter izkušenj pri projektih vpeljave 
sistema SAP in interne literature podjetij Lek in Novartis.  
Ključne besede: 
ERP, Integriran informacijski sistem, SAP, Celovita programska rešitev. 
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Summary 
 
The subject of my thesis is the implementation of ERP (Enterprise Resource 
Planning) system in a company. I will explain what ERP system is, how it works and 
how it affects the business. Next I will write about history and the beginning of this 
system in short and concretely SAP R/3 system. I intend to describe advantages, 
disadvantages and effects, which the implementation of ERP system has, and to find 
and give suitable methods of implementation.  
 
I would like to stress the problems of managers and computer analysts, who are 
working on implementation of these systems. They have to know the structure and 
character of the system and understand how it works. As well they have to know how 
business processes work and what the structure of the company is.  
 
ERP solutions are complete software solutions. They manage all possible resources 
and activities in a company. ERP systems are relatively young but in last ten years 
the market of ERP solutions has been rapidly growing. 
 
There are many reasons for an implementation of ERP system in a company. 
Potential customers can decide between active implementation, when they want to 
be competitive and want to improve their business processes, or passive, when their 
legacy systems do not bring them enough progress. 
 
There is a lot of literature on history and development and logics of ERP systems. 
There are also different methods of implementation. But it is hard to get concrete 
opinions about the system and his suitability or information on business processes of 
ERP solution. ERP providers are offering cost reduction, stock optimizing, continuous 
purchasing, the ability of getting any information in real time, better communication 
with partners, improvement of e-business and process. 
 
I work in a company where we use ERP system SAP. I was a part of the team which 
was working on the implementation of this system and I would like to describe our 
implementation project. This work is based on expert articles and literature as well as 
experience in SAP implementation and internal literature from companies Lek and 
Novartis. 
 
Key words: 
ERP, Integrated information system, SAP, Enterprise resource planning. 
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1 Uvod 
 
Mintzberg pravi, da so strateške odločitve tiste, ki določajo celostno usmeritev 
podjetja in njegov dokončen razvoj v luči predvidljivih, nepredvidljivih in nepoznanih 
sprememb, ki se lahko pojavijo v najpomembnejšem bližnjem okolju (1996, str. 4). V 
strateškem načrtu podjetja morajo biti opredeljeni poslanstvo, usmeritev, cilji in 
strategije doseganja poslovnih ciljev (Kovačič, Groznik, 2001, str. 12). 
 
Strategija vlaganja v informatiko trenutno pomeni vlaganje v celovite programske 
rešitve oziroma sisteme ERP. Obe poimenovanji pomenita isto, vendar bom v 
nadaljevanju zaradi berljivosti za celovite programske rešitve uporabljal tudi kratico 
»ERP«, za informacijski sistem pa »IS«. 
 
Vodstvo podjetja lahko kot temelj za strateško odločitev (kar investicija v sistem ERP, 
vredna nekaj milijonov ameriških dolarjev, vsekakor je) upošteva dva pristopa 
predvidevanja razvoja podjetja: 
• retrospektivni, ki ima podlago v uporabi podatkov o preteklih in sedanjih 

dogodkih, in  
• prospektivni, ki ima podlago v uporabi podatkov o prihodnjih dogodkih. 
 
Bistvo retrospektivnega pristopa je, da se prihodnost smatra kot nadaljevanje 
preteklosti in sedanjosti na temelju zakonitosti v preteklem obdobju. Prihodnost 
temelji na podatkih iz preteklosti in sedanjosti. Torej je temeljna trditev, da so 
preteklost, sedanjost in prihodnost med seboj povezane (kontinuiteta) in da se temu 
dejstvu ni mogoče izogniti. Torej, če tisti, ki odločajo, poznajo izvor, vzroke in 
posledice, lahko določijo način za rešitev problemov in odpravo posledic; prav tako 
lahko odkrijejo in predvidijo tveganja v prihodnosti in njene učinke. Na področju 
informatizacije podjetij je to vsekakor vprašljiv pristop pri obvladovanju projektnih 
tveganj. 
 
Za predvidevanje na podlagi prihodnjih dogodkov se uporabljajo podatki in 
informacije o prihodnosti, ki bo drugačna od preteklosti in sedanjosti. Ta prijem ne 
dopušča mehaničnega prenašanja preteklosti v prihodnost, zajema pa predpostavke 
o razvojnih dejavnikih in izidih načrtovanih aktivnosti.  
 
Prospektivni pristop se uporablja pri sprejemanju temeljnih odločitev o razvoju 
podjetja. Je nov način obvladovanja prihodnosti v odkrivanju novih razvojnih 
perspektiv – počasno evolucijo zamenjuje hitra. Praviloma jamči takšen koncept 
razvoja uresničitev načrtovanih ciljev z maksimalno porabo dejavnikov razvoja (s 
tega vidika informacijski dejavnik vsekakor ni dvomljiv, še zlasti ne za obvladovanje 
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razvojnih tveganj). Kovačič (1998, str. 60) pravi, da je postopna gradnja razvojni 
pristop, ki je zasnovan na sprotnem preverjanju in dograjevanju dobljenih rezultatov. 
 
Ta pristop daje še posebej poudarek potrebnemu znanju kot dejavniku razvoja. 
Vsako podjetje je že okusilo razkroj, »luknje«, ki nastanejo, če ni pravilnega ravnanja 
z ljudmi. Pomanjkanje »pravih znanj« je samo posledica in ne vzrok. Bistvo tveganja 
je, da se potrebe podjetja spreminjajo prehitro in utrjena znanja niso več potrebna, za 
uspešnost podjetja pa so potrebne nove sposobnosti in znanja. Težava je, da se 
podjetja spreminjajo tako hitro, da je usposobljene ljudi težko dobiti.  
 
Trditve, iz katerih izhajam, so, da celovita programska rešitev ni primerna za vsako 
podjetje, ker univerzalne rešitve ni. Trdim tudi, da je vpeljava celovite programske 
rešitve postala trend, ki je prevladal preučevanje procesov in ostale, racionalnejše 
vzroke za zamenjavo informacijskega sistema. Za vpeljavo celovite programske 
rešitve se ponavadi odločijo večja podjetja, ki imajo hčerinska podjetja ter hočejo 
integrirane, predvsem pa poenotene poslovne procese. Podjetja se premalo 
poglobijo v svoje in sploh ne analizirajo procesov celovite programske rešitve. Zato 
šele pri vpeljavi odkrijejo, da s standardnimi orodji celovite programske rešitve svojih 
procesov ne morejo pokriti in povečajo čas ter stroške dela, predvsem pa zaradi 
svojih potreb rešitev preoblikujejo. 
 
Po mojem mnenju prehoda na elektronsko poslovanje celovita programska rešitev ne 
olajšuje. Partnerji v e-poslovanju potrebujejo isti sistem ali vsaj isti standard prenosa 
podatkov, kar je težko doseči. 
 
Trdim, da vpeljava celovite programske rešitve ni zgolj domena informatikov v 
podjetju, sodelovati in dopolnjevati se morajo različni profili znotraj in izven podjetja, 
ki programsko rešitev uvaja. 
 
V tej nalogi bom dokazal, da je projekt vpeljave celovite programske rešitve 
kadrovsko, časovno, stroškovno, poslovno in informacijsko zahteven projekt. Zahteva 
predane ljudi, ki poznajo poslovanje, veliko denarja za samo rešitev, licence, 
infrastrukturo, svetovalce in nagrade. Nujno je poznavanje poslovnih procesov 
podjetja in razumevanje celovite programske rešitve. 
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2 Celovite programske rešitve 
 
2.1 Splošno o celovitih programskih rešitvah 
 
Klasični IS so uporabnikom pomagali pretežno pri avtomatizaciji poslovnih postopkov 
ter menedžerjem pri vsakodnevnih poslovnih odločitvah (Srića et al., 1995, str. 30). 
Na današnji stopnji razvoja informatike se vse odvija tako hitro, da enostavno ni več 
časa za urejanje podatkov. Podatke potrebujemo takoj, morajo pa podajati odsev 
dejanskega stanja podjetja.  
 
Celovite programske rešitve so alternativa za doseganje zgoraj omenjenih teženj. So 
komercialni programski paketi, ki omogočajo integracijo poslovnih postopkov 
celotnega podjetja, pa tudi celotne oskrbovalne verige, ki lahko sega skozi več 
podjetij. Te sisteme tvorijo moduli, kot so materialno poslovanje, prodaja, nabava, 
finance, kontroling in drugi, ki jih je mogoče vpeljati posamično ali skupaj, glede na 
potrebe podjetja (Ahlin, Zupančič, 2001, str. 283). 
 
Naslednja definicija dodaja še dejstvo, da so rešitve ERP tehnološka evolucija rešitev 
MRP II (angl. Manufacturing Resource Planning), povezane s sistemom za 
upravljanje enovite relacijske podatkovne baze, z orodji oziroma jeziki četrte 
generacije, s poslovno inteligenco ter arhitekturo druge ali tretje generacije 
(Enterprise Applications Market Definitions, 2000, str. 6).  
 
Bistvena skupna lastnost družine celovitih programskih rešitev je, da temeljijo na 
enotni bazi podatkov. Celovite programske rešitve največkrat zahtevajo 
reorganizacijo v poslovnih sistemih. Na sami programski opremi so kljub temu, da je 
standardizirana, potrebne prilagoditve in dopolnitve zaradi posebnosti okolja. Zaradi 
nenehnega razvoja tako IS kot tudi podjetja samega je področje obravnave hitro 
spremenljivo in občutljivo. Tudi zaradi varnosti so funkcionalnosti razvite modularno. 
Vse napake, ki jih naredimo, so zelo drage, dodatno pa nas še zavrejo v razvoju 
(Jaklič et al., 1999, str. 45). 
 
Do leta 1980 so se v podjetjih uporabljale izključno programske rešitve, razvite z 
lastnimi kapacitetami. Med glavnimi vzroki za drastičen padec lastnih razvojnih 
rešitev so postali visoki stroški programerjev in tehnične podpore, drug močan razlog 
pa je bila neodzivnost oddelka informatike na spremembe poslovnih taktik, 
prevzemov (oziroma združitev, nakupov) podjetij ter sodobnejših trendov 
informacijske tehnologije (v nadaljevanju IT). Pojavili so se še dejavniki, ki so hkrati 
prišli na površje: tehnologija odjemalec/strežnik, pojav sestopanja (angl. downsizing), 
reinženiring oziroma prenova poslovnih procesov, razvoj internetnih tehnologij, pojav 
globalizacije, potreba po enotnih sistemih in naraščajoča kupna moč.  
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Množična uporaba koncepta celovitih programskih rešitev je prišla v popolno veljavo 
z osvojitvijo ideje, da lahko veliko podjetij uporablja enako osnovo za programsko 
rešitev. S takšnim pristopom je bilo moč stroške razvoja, podpore in vzdrževanja 
razdeliti na veliko število uporabnikov. Standardni aplikacijski paketi, kot so jih sprva 
poimenovali, so bili narejeni za obvladovanje specifičnih nalog. Tako so bili finančni 
sistemi razviti za upravljanje finančnih informacijskih tokov, sistemi MRP pa za 
upravljanje logističnih informacijskih tokov v proizvodnji. Na osnovi teh sistemov je 
nastal integriran IS ERP, ki se od prejšnjih razlikuje predvsem v tem, da ima vse 
programske rešitve povezane. 
 
Sprva so bili IS namenjeni evidentiranju podatkov. Današnja nova dodana vrednost 
celovitih programskih rešitev je sposobnost zgodnjega odkrivanja neprijetnih 
dogodkov in predvsem njihove natančne predstavitve. Podjetje obvladuje IS, če uspe 
iz podatkov pridobiti kvalitetna znanja hitreje od konkurence. Vodstvo podjetja mora 
imeti na voljo informacije za strateško načrtovanje poslovanja v pogojih, ki se 
neprestano spreminjajo. IS se danes obravnavajo kot strateška in nikakor le 
podporna dejavnost (Možina, 2002, str. 134) 
 
Predstavitev zmogljivosti celovite programske rešitve lahko vidimo na naslednjem 
primeru. Predpostavimo, da prodajalec podjetja s pomočjo sistema ERP pripravi 
ponudbo za kupca. Prodajalec vnese v svoj računalnik nekaj osnovnih informacij, ki 
se nanašajo na povpraševanje. Sistem ERP avtomatično izdela standardno ponudbo 
v katerem koli jeziku, pri čemer določi konfiguracijo proizvoda, ceno in dobavni rok. 
Ko kupec sprejme ponudbo in potrdi naročilo, sistem ERP opravi trenutno potrdilo 
kupčevega kreditnega limita ter shrani naročilo. Sistem poišče najboljši distribucijski 
kanal, identificira najboljšo pot, rezervira potreben material iz zaloge, naroči potrebne 
dele pri dobaviteljih ter izdela kosovnico v proizvodnji. Prodajne in proizvodne 
napovedi so v trenutku spremenjene, hkrati nastane dobavnica. Aktualen proizvodni 
strošek in dobičkonosnost sta na voljo takoj v evrih, bilanca stanja, terjatve ter vsi 
organizacijski kazalci so hkrati spremenjeni. Sistem zazna vsako informacijsko 
spremembo v podjetju, ki jo povzroči posamezna prodaja.  
 
Iz lastnih izkušenj pri vpeljavi sistema SAP navajam še dejstvo, da je sistem tako 
učinkovit kot ga nastavimo in kakor ga znamo uporabljati. Za dosego vseh zgornjih 
funkcionalnosti pa potrebujemo vse module in dodatne funkcionalnosti, kar zahteva 
veliko časa. 
 
Mednarodna kratica ERP se uporablja šele dobrih deset let, toda tovrstni sistemi in 
njihovi predhodniki (z oznakami MRP, MRP II) so na trgu prisotni že več kot 25 let. 
Od takrat so bili ti sistemi nameščeni že v več deset tisoč podjetjih po vsem svetu. 
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Nove programske rešitve pogosto pogojujejo tudi nove poslovne procese oziroma 
vsaj obnovitev starih zaradi jasnih ciljev: 
• nižji stroški poslovanja, 
• krajši izvajalni časi in  
• izboljšanje kakovosti. 
 
Podjetja se za prenovo IS odločajo zato, ker pri vsakdanjem poslovanju prihaja do 
tehničnih ovir (zastarele baze podatkov, nepovezljivost z drugimi sistemi, pritiski 
dobaviteljev ipd.) in celo zastojev poslovanja. Večina podjetij še danes uporablja 
programske rešitve, razvite v sedemdesetih in osemdesetih letih prejšnjega stoletja.  
 
Vse tovrstne rešitve vsebujejo delne funkcionalne rešitve, ki med seboj niso 
povezane. Večina teh podjetij ima tudi več nepovezanih podatkovnih baz oziroma 
evidenc (kadrovska evidenca, šifranti partnerjev, materialov). Problem teh rešitev je 
tudi v tem, da so z leti v veliki meri izgubile tehnično podporo. Vsekakor je dovolj 
dobra iztočnica za zamenjavo IS, če je v podjetju opaznih vsaj nekaj morebitnih 
prednosti celovitega IS, bodisi strateških, taktičnih ali zgolj operativnih (tabela 1). 
 
Tabela 1: Razlogi za nakup celovite programske rešitve 
 
STRATEŠKI TAKTIČNI OPERATIVNI 
Omogočiti nove poslovne 
možnosti / strategijo rasti 

Manjši stroški poslovnih 
procesov – večja 
produktivnost 

Standardizacija sistema / 
platforme 

Omogočiti prehod na 
globalni trg 

Večja prilagodljivost 
sistema 

Boljša kvaliteta informacij 
in trenuten vpogled 

Razširiti nabavno verigo Standardizirani poslovni 
procesi 

Star sistem ni nadgradljiv

Celo podjetje uporablja 
enotno bazo podatkov, 
kar pomeni lažji dostop 
do podatkov in primerjavo 

Izboljšanje določenih 
poslovnih procesov 

Enostavnost uporabe 

Boljša kontrola nad 
prenosom informacij v 
podjetju 

Manjši stroški vzdrževanja 
(en sam sistem) 

Idejo generira oddelek za 
informatiko 

Hitra komunikacija z 
dobavitelji in kupci / večja 
odzivnost kupcev 

  

Vir: Jakovljević, 2000, str. 6. 
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Vsaka sprememba v podjetju prinaša s seboj nov način delovanja podjetja, nova 
pravila in postopke ter ponavadi spremembo v podjetju samem, kar praviloma naleti 
na določene odpore, ki so povsem naravni (slika 1). Ob pravilnem uvajanju 
sprememb se ti odpori lahko nevtralizirajo, tendenca upravljanja sprememb (angl. 
Change Management) pa je, da se animira uporabnike in vzpostavi pozitivno vzdušje 
namesto negativnega. Vse to zahteva preskok v mentaliteti zaposlenih oziroma dvig 
poslovne kulture podjetja. Bistveno je, da tovrstne spremembe podpira vodstvo 
podjetja in pri njih aktivno sodeluje. 
 
Slika 1: Odpor do sprememb 

 
Vir: Heller, Hindle, 2001, str. 730. 
 
Psihološkega vidika uvajanja nikakor ne smemo zanemariti, saj vpeljava sistema 
ERP močno vpliva na zaposlene, ki so se prisiljeni učiti in spremeniti nekatere 
ustaljene postopke dela. Ker se nekatera delovna mesta ukinejo oziroma se temeljito 
spremenijo, je treba vodstvo pravočasno obvestiti, naj pripravi program vrednotenja 
novih delovnih mest in izvede kompenzacijske programe v vmesnem času ter prenovi 
sistem nagrajevanja v skladu s spremembami in pričakovanimi rezultati. Brez 
pravočasne ureditve teh aktivnosti lahko pričakujemo močan odpor ravno tam, kjer bi 
potrebovali podporo (Chen, 2001, str. 381; Aladwani, 2001, str. 269). 
 
V večini primerov je vpeljava sistema ERP prepuščena le oddelku informatike v 
podjetju. Informatiki se praviloma osredotočijo zgolj na tehnične zahteve in možnosti, 
manj pa na poslovne procese v podjetju, zato je pomembno, da so vključeni vsi 
ključni (uporabniški vodje) bodoči uporabniki. Vpeljava novega sistema je lahko 
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obsojena na neuspeh, saj informatiki v podjetjih nimajo dovolj pristojnosti in znanj, 
vpeljava pa je izrazito interdisciplinarna, kjer se srečujejo menedžerji, ekonomisti, 
vodstvo podjetja, informatiki, tehnologi in drugi.  
 
Večina ponudnikov celovitih programskih rešitev ima podrobno izdelano metodologijo 
uvajanja, ki vključuje tako analizo kot tudi prenovo obstoječih poslovnih procesov in 
podroben načrt vpeljave v podjetje. Prenovo poslovnih procesov je smiselno zaupati 
zunanjim svetovalcem, ki poznajo teorijo, imajo izkušnje v praksi s podobnimi 
projekti, poznajo tuje izkušnje (angl. best practice) in so neobremenjeni z notranjimi 
odnosi ter utečenimi postopki v podjetju. Podjetja v Sloveniji, ki se ukvarjajo s prodajo 
informacijskih rešitev, opravljajo tudi analize in predloge reorganizacij (Simčič, 2001, 
str. 99). 
 
IS je treba načrtovati tako, da sta organizacijski in podatkovni model usklajena. Treba 
je določiti funkcije delovnih mest, specifikacije in opise programskih modulov, pretok 
dokumentov in podatkov. Šele ko je v podjetju določen nov način dela, se praviloma 
začne izbira primerne programske rešitve. Bistveno je, da se v tej fazi snovanja IS 
izpostavijo ključne zahteve in definirajo pričakovanja od novega IS. Žal je statistika 
uspešnih vpeljav v podjetja bolj na strani neuspeha kot uspeha. Ključni razlogi za 
neuspeh so:  
• podjetja hočejo poslovati na star način z novimi orodji, 
• zapletajo se v podrobnosti, 
• rešitev ni skladna z utečeno prakso, 
• vodstvo ni pripravljeno na spremembe.  
 
Sam sistem ERP že vsebuje najboljšo poslovno prakso in procese, zaradi česar bi jih 
lahko v podjetju takoj uporabili, vendar zaradi zgoraj naštetih točk to ponavadi ne gre. 
 
Zaradi vsega naštetega se zamuda veča že na samem začetku uporabe novega 
sistema ERP, s čimer se večajo stroški projekta (Simčič, 2001, str. 100). 
 
2.2 Zgodovina in zgradba celovitih informacijskih sistemov 
 
Informacijski sistemi so bili dolgo pomemben del proizvodnega okolja. V 60-ih letih so 
proizvajalci razvili MRP (angl. Material Resource Planning). MRP je skupek tehnik, ki 
uporabljajo podatke o sestavnici, skladiščnih lokacijah in načrtu proizvodnje za 
izračun potrebovanih surovin oziroma polizdelkov. 
 
V začetku 80-ih let so na podlagi sistema MRP razvili sistem MRP II (angl. 
Manufacturing Resource Planning), ki optimizira zaloge, proizvodne procese in 
zagotavlja finančna in kontrolinška poročila. MRP II je metoda efektivnega 
načrtovanja v proizvodnem podjetju. 
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Nadaljnji razvoj sistema MRP II je sistem ERP (angl. Enterprise Resource Planning). 
Kratica ERP se je prvič pojavila leta 1990 in je predstavljala predvsem računovodsko 
usmerjen IS, ki že uporablja nove tehnologije, kot so grafični uporabniški vmesniki, 
relacijske baze podatkov, jeziki četrte generacije, arhitektura odjemalec/strežnik ter 
razna orodja za pomoč.  
 
ERP je podporna funkcija koncepta ERM, ki uporablja razpoložljivo tehnologijo (slika 
2). Proces, ki združuje ERP z dnevnim poslovanjem, je znan kot upravljanje podjetja 
oziroma ERM (angl. Enterprise Relationship Management). ERP predstavlja eno od 
možnih orodij, medtem ko predstavlja pojem ERM nabor orodij in tehnik, ki upravljajo 
vse vire in aktivnosti v podjetju. ERM tvorijo sama programska rešitev z vsemi 
funkcionalnostmi, združenimi s procesom integracije ter različnimi dejavniki (npr. 
odločitvami, dokumenti, ljudmi, izobraževanjem, vodenjem, merjenjem ipd.) in 
predstavlja proces integracije in sinhronizacije poslovnih funkcij podjetja.  
 
Brez uspešnega funkcionalnega sistema ERM podjetja težko preživijo oziroma 
konkurirajo na trgu. Vpeljava sistema ERP ne bo uspešna, če sestavni deli koncepta 
ERM ne izpeljemo korektno (upravljanje sprememb, dokumentiranje, šolanje). 
Uporaba modela ERM podjetjem zagotavlja »mehak« prehod iz obstoječega v nov 
IS. (Anderegg, 2000, str. 5)  
 
Slika 2: Zgodovina celovitih programskih rešitev; predhodniki so imeli različne 

kratice: MRP, MRP II, ERP 

 
Vir: Anderegg, 2000, str. 2. 
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V zadnjih desetih letih so se pogledi na problematiko v zvezi z vpeljavo celovitih 
programskih rešitev bistveno spremenili. Na trgu so nove rešitve, ki zajemajo poleg 
procesov podjetja še procese kupcev in dobaviteljev za vzdrževanje optimalne 
vhodno-izhodne verige. V kratki evoluciji so se izoblikovala splošna pravila, 
navedena v spodnji tabeli (tabela 2). 
 
Tabela 2: Razlika med novim in starim pojmovanjem celovitih programskih rešitev 
 
Star pristop Nov pristop 
Strategija razvoja dolgoročnega odnosa s 
ponudnikom programske rešitve ni 
poudarjena 

Gradnja dolgoročnega strateškega 
odnosa s ponudnikom celovite 
programske rešitve 

Celovite programske rešitve se 
obravnavajo kot programski sistem 

Celovite programske rešitve se 
obravnavajo kot poslovni sistem 

Pomanjkanje podpore vodstva Vodstvo nudi močno podporo 
Pričakuje se hitra vpeljava sistema Realna pričakovanja 
Programska oprema se namesti in 
uporablja 

Testiranje programov in transakcij pred 
splošno uporabo 

Sistem, predviden za zbiranje, 
procesiranje in obdelavo podatkov 

Sistem ERP je vsebovan v dolgoročnem 
strateškem, taktičnem načrtu podjetja 

V podjetju ga uporablja le nekaj 
uporabnikov 

Veliko uporabnikov v podjetju 

Interna elektronska komunikacija Komunikacija z zunanjim svetom 
Vir: Anderegg, 2000, str. 10. 
 
Danes celovite programske rešitve predstavljajo največji delež na področju sistemov 
IT. V svetu lahko najdemo že prek tisoč dobaviteljev celovitih programskih rešitev, po 
predvidevanjih pa bo v petletnem obdobju 60-70 % vsega trga obvladovalo le še 8-12 
svetovnih ponudnikov celovitih programskih rešitev (Anderegg, 2000, str. 9). 
 
2.3 Struktura celovitih programskih rešitev 
 
Celovite programske rešitve, ki jih najdemo na trgu, imajo podobno osnovno 
strukturo. Sestavljajo jih različni funkcijski moduli (slika 3, str. 10). Podjetje načeloma 
vpelje le tiste module, ki jih pri svojem delu nujno potrebuje, celovita programska 
rešitev pa naj bi podpirala vsaj tri od naslednjih osnovnih modulov: proizvodnjo, 
prodajo, nabavo, finance in upravljanje s človeškimi viri (Anderegg, 2000, str. 45). 
 
Jedro celovite programske rešitve je osrednja baza podatkov, ki vsebuje vse podatke 
za zagotavljanje najrazličnejših načinov uporabe, ki jih tovrstna rešitev podpira. 
Čeprav so se možnosti računalniške evolucije v zadnjih treh desetletjih dramatično 
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spreminjale, je osnovni koncept celovitih programskih rešitev vseskozi ostajal enak. 
Vse celovite programske rešitve vsebujejo (Dahlen, Elfsson, 1999, str. 8): 
• podatke (informacije, potrebne za poslovanje), 
• integracijo podatkov (procesiranje, prenos) in 
• funkcionalnosti (zbiranje, hranjenje ter prikaz/prenos). 
 
Funkcionalnosti predstavljajo najvišjo vrednoto celovite programske rešitve, ki je 
lahko dosežena le, če so postavljeni dobri temelji na nižjih nivojih (programi, baze 
podatkov, integracija).  
 
Slika 3: Integriran IS oziroma sistem ERP  

Vir: Dahlen, Elfsson, 1999, str. 8. 
 
2.4 Funkcijski moduli 
 
Posamezen modul vsebuje več komponent, ki jih podjetje po svoji izbiri lahko vpelje 
ali pa tudi ne. Na primer, finančni modul vsebuje več komponent (glavno knjigo, 
terjatve, obveznosti, zakladništvo, bančni izpisek, osnovna sredstva, informacijski 
sistem z različnimi poročili), prav tako skladiščni, prodajni ali nabavni modul (osnova 
zalog, alternativne prodajne cene, skladiščne lokacije, partnerske funkcije, količinski 
popust v prodaji in nabavi, kosovnice ipd). Pri sistemu SAP ob nakupu dobimo vse 
komponente in se sami odločimo, katere želimo vpeljati. 
 
Razvoj programskih rešitev gre v smeri vse večje razčlenjenosti funkcionalnih 
modulov v vse manjše komponente. Ideja modulov oziroma komponentnega modela 
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je, da se združijo prednosti, ki jih ponuja velik integriran IS, s fleksibilnostjo, ki jo 
nujno potrebuje majhen poslovni sistem (Dahlen, Elfsson, 1999, str. 40).  
 
Z razvojem modulov bi lahko odpadel večni kompromis o prilagajanju poslovnih 
procesov ali programskega paketa. Z drobljenjem na manjše komponente je veliko 
lažje za vsako podjetje sestaviti primeren seznam komponent, zamenjave, 
nadgradnje in prilagoditve pa so enostavne ter predvsem cenejše. 
 
Razvoj modulov v zadnjem času ustvarja povsem nove tržne razmere. Poleg 
ponudnikov celovitih rešitev so se pojavile še številne programske hiše, ki so se 
specializirale v nadgradnje osnovnih celovitih rešitev. Nekatere predstavljajo 
klasičnim ponudnikom dejansko konkurenco, veliko pa jih je povsem 
komplementarnih. Medtem ko sistemi postajajo bolj odprti, raste tudi trg posebnih 
komponent. 
 
Modularnost bi utegnila skupaj z internetom ustvariti povsem nove razmere, da bi se 
utegnili zatresti celo temelji trga celovitih programskih rešitev (Hoque, 2000, str. 13). 
Le če se bo modularni model uporabil pravilno in s pravilnimi vzorci načrtovanja 
arhitekture IS, se bodo dosegle zanesljive in varne celovite rešitve. V nasprotnem 
primeru nas čakajo nedelujoče in nesprejemljive programske rešitve (Jurič, 2001, str. 
45). 
 
2.5 Ponudba celovitih programskih rešitev 
 
V današnjem obdobju informacijsko sfero močno zaznamuje trg celovitih programskih 
rešitev s pripadajočimi storitvami (vpeljava, vzdrževanje, nadgrajevanje). Prihodki od 
prodanih licenc programskih rešitev in nanje vezanih rešitev skokovito naraščajo. 
Podjetje Advanced Manufacturing Research ugotavlja, da je bila vrednost prodaje 
celovitih programskih rešitev v letu 2001 okoli 19 milijard ameriških dolarjev, samo 
podjetje SAP je v letu 2002 doseglo obseg prodaje 7,4 milijarde evrov, različni avtorji 
pa predvidevajo za prihodnjih nekaj let stopnje rasti od 20 do 50 % (Ahlin, Zupančič, 
2001, str. 283). 
 
Ponudniki teh rešitev so izdelali posebne rešitve, ki so prilagojene poslovanju v 
posameznih sektorjih gospodarstva (farmacevtsko-kemična industrija, 
zavarovalništvo, maloprodaja, zdravstvo, avtomobilska industrija), razvijajo pa tudi 
pristope in metodologije, ki naj bi skrajšali čas in stroške uvajanja. To pa nikakor ne 
zmanjšuje osnovnih problemov pri uvajanju celovitih programskih rešitev, ki ga 
predstavljajo prestrukturiranje, integracija obstoječih poslovnih postopkov in obsežne 
organizacijske spremembe. 
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Pri nekaterih poslovnih sistemih še vedno obstaja dilema o nakupu ali razvoju 
programske rešitve. V splošnem velja, da se z nakupom močno skrajša čas razvoja 
in zniža nivo tveganja glede ustreznosti končnega rezultata. Slabosti nakupa se 
kažejo v visoki ceni nakupa in osnovnega prilagajanja rešitev. Kljub vsemu je tudi pri 
velikih podjetjih, predvsem zaradi vse hitrejšega razvoja IT, opazen velik trend 
upadanja lastnih programskih rešitev. Velja pravilo, da je smotrna odločitev o nakupu 
v primeru, da programska aplikativna rešitev pokriva vsaj 80 % informacijskih potreb 
obravnavanega področja. Vsekakor imamo za pristojne potencialne ponudnike le 
tista podjetja, ki nudijo ustrezne rešitve tudi v izvorni obliki in so pripravljena na 
sodelovanje pri vpeljavi in prilagajanju rešitve (Kovačič, 1999, str. 40). 
 
Raziskave kažejo, da je med 60 in 90 % naložb v informatizacijo vendarle 
neuspešnih. Učinkovitost naložb je premo sorazmerna obsegu vlaganj v IT, pod 
pogojem, da so vlaganja ustrezna (strateški načrt informatike). V razvitem svetu se je 
uveljavilo načelo, da morajo podjetja preseči določen prag naložb v informatiko (5 % 
prihodkov, po analizah podjetja Gartner), da lahko pričakujejo pozitivne učinke. Ta 
prag je odvisen od dejavnosti podjetja, trenutnega položaja in potreb ter od ambicij, ki 
jih podjetja opredeljujejo v svojih poslovnih načrtih. 
 
Inštitut za poslovno informatiko (IPI) na Ekonomski fakulteti v Ljubljani je izvedel 
raziskavo o stanju informatike v približno 100 velikih slovenskih podjetjih (Kovačič, 
2001, str. 10). Pri nas je le vsako četrto podjetje (25 %), ki se je sploh lotilo 
informatizacije svojega poslovanja, uspešno zaključilo projekte iz informatike. Glavna 
ugotovitev raziskave je, da po kriteriju količine naložb v IT zaostajamo za razvitim 
svetom. Na kratko bi lahko sklenili, da vzroki ležijo v nezadostnih in neustreznih 
naložbah ter v pomanjkanju znanja.  
 
V zahodnem razvitem svetu in na vzhodu (»azijski tigri«) so že leta 1998 informatiki 
namenjali od 3,5 % do 6,5 % svojih prihodkov, torej pri nas zamujamo v povprečju za 
približno 2 leti. Razvita azijska podjetja nameravajo vlagati v informatiko najmanj 5 %, 
evropska 5,5 % in ameriška 7 % svojih prihodkov (Kovačič, 2001, str. 10). 
 
V dveh tretjinah naših podjetij vlagajo v informatiko manj kot 2 % prihodka, v 27 % pa 
od 2 % do 5 % prihodka, kar je razkrila že omenjena raziskava. Le 5 % podjetij 
preseže 5-odstotni prag (Kovačič, 2001, str. 10). Da bi bila mera polna, so vlaganja 
največkrat neustrezna. Če upoštevamo, da večina podjetij nima izdelanega 
strateškega načrta razvoja informatike oziroma ta ni skladen s strateškim načrtom 
razvoja podjetja in da vodje informatike v podjetjih v več kot 80 % primerov nimajo 
vpliva na strateške odločitve, se omenjeni rezultati zdijo dokaj logični. Leta 1999 je 
bilo v slovenski trg celovitih programskih rešitev investirano 8,24 milijonov ameriških 
dolarjev (Oh, 2000, str. 15) v obliki licenciranja oziroma vzdrževanja, kar predstavlja 
36-odstotno letno rast v primerjavi z letom 1998. 
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Dejstvo je, da bodo v prihodnosti z naraščanjem potreb po dodatnih funkcionalnostih, 
kot so upravljanje odnosov s kupci (modul CRM), e-poslovanje in rešitve glede na 
vrsto panoge, ki jo podjetje opravlja, bolj do izraza prišli močni mednarodni ponudniki 
celovitih programskih rešitev. 
 
Na slovenskem trgu celovitih programskih rešitev, predvsem za velika podjetja, 
prevladujejo naslednji ponudniki (Oh, 2000, str. 28): SAP Slovenija (30,7 %, rešitve 
proizvajalca SAP), Kopa (16,8 %, lastna rešitev), ITS Intertrade (12,2 %, rešitev 
proizvajalca Baan), MAOP (10,5 %, rešitev proizvajalca IFS in lastne rešitve), 
Perftech (9,6 %, lastne rešitve) in Edico (8,5 %). Na področju majhnih in srednje 
velikih podjetij pa prevladujejo programske rešitve Navision (18 ponudnikov, od 
katerih so v ospredju Avtotehna, Adacta, Inea, NPS ter Orfis), Scala (ponudnik Our 
Solutions) in Datalab (ponudnik Be Solutions), in sicer predvsem zaradi cenovno 
sprejemljivih rešitev in metodologij vpeljave, ki zagotavljajo relativno hitro vpeljavo. 
 
Izhodišča za nadaljnji razvoj trga celovitih programskih rešitev v Sloveniji so 
(Kovačič, 1999, str. 41): 
• ponudniki potrebujejo dobre kadre, ki bi bili sposobni obvladovati spremembe, 
• dobra dokumentacija, 
• znanje vodenja projekta vpeljave – poznati poslovna področja ter znanja o 

prenovi poslovnih procesov, 
• splošno razpoznaven profil sodobnega informatika in ponudba, 
• tuje rešitve podpirajo poslovne procese (procesna zasnova), medtem ko 

najdemo veliko domačih s paketno zasnovo, 
• tuje rešitve imajo dokumentirane referenčne procesne modele in podatkovne 

modele, pri domačih je to redkost, 
• slabost tujih rešitev je sklicevanje na »najboljšo prakso«, pri čemer posebnosti 

poznajo bistveno slabše od domačih ponudnikov, kar lahko izkoristijo, po drugi 
strani pa EU pomeni združevanje standardov, 

• izvajalci upoštevajo s strani proizvajalca predpisano metodologijo uvajanja 
rešitev, tako se rešitve pogosto uvajajo sekvenčno, po poslovnih funkcijah, ali 
pa informatizirajo poslovne procese takšne, kot so, kar ni dobro, 

• stroški uvajanja celovite programske rešitve vsaj nekajkrat prekoračijo stroške, 
povezane s samim nakupom rešitve.  
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3 Strateško načrtovanje vpeljave celovite programske rešitve 
 
Pred načrtovanjem vpeljave celovite programske rešitve mora vodstvo zelo dobro 
razmisliti, ali je to tisto, kar potrebuje, kaj bo z vpeljavo doseglo, ali bo to pomenilo 
konkurenčno prednost, kako bo to vplivalo na poslovne procese in njihovo 
spreminjanje, ali jih podjetje sploh dobro pozna in kar je najpomembnejše, najti je 
treba takšno rešitev, ki bo za podjetje najugodnejša, sploh pa primerna za panogo, ki 
jo opravlja podjetje. Podjetje mora biti pripravljeno na finančne, kadrovske in časovne 
zahteve ter vplive vpeljave na poslovne procese. 
 
Vodstvo se mora zavedati, da ponudnik celovite programske rešitve želi predvsem 
dobro prodati svoj izdelek in nato prodaja še storitve uvajanja, vzdrževanja in 
svetovanja, zato mora pridobiti dobre informacije o ponudniku in sistemu, posebno 
oceno bonitete in referenc v panogi ter število vpeljanih sistemov. Te informacije so 
ključnega pomena, kar potrjujejo raziskave uspešnosti projektov ERP. 
 
Po navedbah skupine Gartner je v svetu uspešnih le med 9 in 17 % ERP projektov, 
ostali so neuspešni ali pa so bili predčasno prekinjeni. Pri slednjih analitiki po navadi 
izpostavljajo nekajkratno prekoračenje rokov in stroškov uvajanja (nad 200 %) in 
nedoseganje začrtanih ciljev oziroma funkcionalnosti (manj kot 50 %). Nekateri 
strokovnjaki se sprašujejo, ali so ti podatki, ki so prav skrb vzbujajoči, mogoče stari 
ali pa podjetja skrivajo uspešnost projektov. Dejstvo pa je, da celovite programske 
rešitve zadevajo celo podjetje, to pa zahteva zelo visoko stopnjo organizacije in 
komunikacije. 
 
Glede na to, da je v našem primeru proučevani sistem SAP vodilni v svetu, se mu po 
mojem mnenju želijo ostali manjši in bolj specializirani sistemi prilagajati. Vsi 
poudarjajo dobro povezljivost s SAP-om, vendar to predstavlja velike težave, saj 
sistemi med sabo niso tako enostavno povezljivi in se vedno znova pojavljajo težave. 
 
Pri tem je treba prilagoditi obstoječe sisteme, kar je povezano predvsem z dodatnimi 
stroški in podaljšanjem vpeljave. Torej sistem SAP kot tak je odličen, vendar pa ima 
vsako podjetje kako posebnost, ki ji mora zadostiti z vpeljavo oz. vključitvijo še 
dodatnega sistema. To pomeni, da sistem ERP potrebuje še povezavo z drugimi 
sistemi. 
 
Sistem SAP v praksi pokriva največ 70 % informacijskih potreb. Podjetja morajo v ta 
namen prilagoditi svoje procese, preostalih 30 % pa pozabiti ali urediti s posebnimi, 
največkrat specializiranimi rešitvami. Držimo se torej načela, da prilagajamo svoje 
procese najboljši praksi, ki se nahaja v sistemu ERP. V nasprotnem primeru stroški 
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prilagajanja, vzdrževanja in dopolnjevanja prerastejo mnogokratnik nabavne 
vrednosti rešitve. 
 
Problemi se lahko pojavijo v vseh fazah projekta; tehnični, poslovni, finančni 
problemi, problemi funkcionalnosti programov, konflikti v projektni skupini. Ena od 
bistvenih stvari za uspešno vpeljavo je učinkovita poraba projektnih finančnih 
sredstev, ki so omejena s proračunom. 
 
3.1 Opredelitev strateškega načrtovanja razvoja informatike 
 
Uspešno vpeljavo celovite programske rešitve pogojuje skladnost med poslovnim 
strateškim načrtom in strateškim načrtom informatike. Strateški načrt informatike 
(slika 4, str. 16) je interni dokument podjetja, ki se ga obnavlja periodično 
(priporočljivo vsaj enkrat na tri do pet let). Dokument je redno dopolnjevan, v njem pa 
so opredeljene želje, potrebe in usmeritve podjetja na področju informatike v 
nadaljnjih obdobjih. Izhaja neposredno iz strateškega poslovnega načrta podjetja, ki 
opredeljuje vizijo in poslovne cilje ter strategijo in taktike doseganja teh ciljev 
(Kovačič, Groznik, 2001, str. 38). 
 
Strateško načrtovanje informatike je sestavni del strateškega podjetniškega 
načrtovanja, ki opredeljuje poslanstvo, cilje in strategijo gospodarskega subjekta. 
Sodoben metodološki pristop načrtovanja informatike mora vključevati nove 
tehnološke možnosti in pogojuje drugačen organizacijski, ekonomski in sociološki 
pogled. Usmerjen je v ustroj, postopke, ciljne usmeritve in strategijo podjetja. 
 
Strateški načrt mora biti celovit, natančen, prilagodljiv, odražati mora trenutne in 
bodoče informacijske potrebe, hkrati pa mora biti tudi usklajen s poslovnim načrtom 
podjetja (Groznik, 2001a, str. 224). 
 
Tradicionalni cilji strateškega načrtovanja informacijskih sistemov so bili (Fidler, 
Rogerson, 1996, str. 216): 
• izboljšati komunikacijo z uporabniki, 
• povečati podporo vodstvu, 
• izboljšati načrtovanje potrebnih virov, 
• določiti več priložnosti za uporabo informacijskega sistema, 
• identificirati nove aplikacije, ki so bolj donosne, 
• razviti arhitekturo informacijskega sistema, 
• identificirati strateške aplikacije informacijskega sistema. 
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Slika 4: Shema strateškega načrtovanja informatike 
 

 
Vir: Groznik, 2001a, str. 224. 
 
Področje strateškega načrtovanja informatike zajema najpomembnejša vprašanja o 
(Kovačič, 2000, str. 130): 
• načinu izdelave strateškega načrta informatike, 
• njegovi umestitvi v širši okvir strateškega načrta podjetja, 
• uporabi strateškega načrta in stopnjo zadovoljstva z njim, 
• njegovem vplivu na razvoj informacijskega sistema in posledično na 

poslovanje. 
 
Različni avtorji cilje, ki jih želimo doseči s strateškim načrtovanjem razvoja 
informatike, opredeljujejo podobno. Jedro ostaja enako, le nekatera področja so 
lahko opredeljena bolj podrobno. Glavni cilji strateškega načrtovanja za področje 
informacijske tehnologije so (Tomažič, 2000, str. 162): 
• povezati vpeljavo celovite programske rešitve s poslovno strategijo podjetja, 
• izboljšati komunikacijo med vodstvom in informatiko, 
• načrtovati potek procesov in pretok informacij, 
• učinkovito razporediti človeške vire, 
• zmanjšati stroške in skrajšati čas, potreben za razvoj aplikacij, 
• predlagati optimalno zaporedje nadaljnjih korakov pri načrtovanju in razvoju 

informacijskega sistema, 
• pripraviti vsa potrebna izhodišča, ki bodo služila kot pomoč pri nadaljnjih 

korakih informatizacije vse do izdelave aplikativnih sistemov, 
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• uporabiti standarde za enotne tehnološke rešitve, 
• pokazati na organizacijske probleme pri uvajanju informacijske podpore in 

predlagati organizacijske rešitve, ki bi imele za posledico racionalnejšo 
uporabo informacijske podpore. 

 
Strateški razvoj informacijskega sistema mora biti skladen s strateškim načrtom 
podjetij. Podjetje, poslovanje in področje informatike morajo biti postopoma usklajeni 
znotraj informacijskih potreb (Boar, 1997, str. 108). 
 
V vsakem podjetju se navadno izoblikujejo trije pogledi na IS, in sicer pogled vodstva 
podjetja, specialistov posameznih področij in informatikov. Usklajevanje teh pogledov 
lahko povzroča težave, zato je potrebna določena mera strpnosti, da se izpostavi 
skupna ideja, kaj bi v podjetju radi naredili in kakšne cilje bi radi dosegli. 
 
Treba je torej zagotoviti skladnost med izvajanjem strateškega načrta informatike ter 
strateškega načrta podjetja samega. Namen načrtovanja je izdelava predloga 
optimalne prenovitve oziroma vpeljave nove celovite programske rešitve, ki bo 
poslovnemu sistemu zagotavljala konkurenčno prednost na trgu in mu omogočala 
osnovno poslovno korist, tj. dobiček. Strateški načrt podjetja (vizija, cilji in strategije) 
vsebuje vhodne podatke za strateški načrt informatike (Groznik, Kovačič, 2001, str. 
13). 

 
Strateški načrt informatike mora praviloma vsebovati še opis ključnih dejavnikov 
uspeha, organizacijski in procesni model, informacijsko arhitekturo, seznam 
potrebnih virov za izpeljavo projekta informatizacije in finančni del načrta. 
 
Na Ekonomski fakulteti v Ljubljani so pod okriljem Katedre za informatiko izpeljali 
podrobno analizo stanja strateškega načrtovanja informatike v slovenskem prostoru 
ter postavili model in na njemu prikazali soodvisnost ključnih dejavnikov, ki vplivajo 
na skladnost obeh strateških načrtov podjetja (Kovačič, Groznik, 2001, str. 14). 
 
Ključni dejavniki modela so medsebojno odvisni, tako da se spremembe na 
posameznem dejavniku posledično odražajo na vseh ostalih. Bistveno je, da podjetje 
med snovanjem strateškega načrta doseže medsebojno usklajenost vseh dejavnikov. 
Analiza končnega uspeha oziroma neuspeha v večini primerov pripelje do ugotovitve 
napačne soodvisnosti med posameznima ali celo več dejavniki. 
 
Raziskava je tudi pokazala, da v slovenskih podjetjih bolj cenijo »notranje« koristi 
(večja usklajenost, učinkovito upravljanje z informacijskimi viri) strateškega 
načrtovanja informatike kot pa »zunanje« koristi (večji tržni delež). Zanimiv je tudi 
podatek, da izdelavo strateškega načrta informatike večinoma predlaga vodstvo 
podjetja in ne oddelek za informatiko, kot bi pričakovali (Kovačič, 2000, str. 133). 
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Vpeljava celovite programske rešitve zahteva zelo velik napor in predanost vseh 
udeležencev projekta. Poseg v poslovanje podjetja je tako drastičen, da lahko 
postane celo usoden, če se nanj ustrezno ne pripravimo. Prav podatki, ki pričajo o 
ponekod celo 90-odstotni neuspešnosti tovrstnih projektov, nas silijo k dodatnemu 
razmisleku in previdnosti. Dejansko so uspešni samo tisti projekti, kjer so bile 
dosledno upoštevane vse zakonitosti, ki jih določajo različne teorije o vpeljavah 
celovitih programskih rešitev. Vsaka poenostavitev oziroma izpuščanje določene faze 
v procesu vpeljave se uvajalcem praviloma kasneje maščuje. 
 
Pozitivni učinki vpeljave celovite programske rešitve v razmerju do različnih faz 
procesa vpeljave si običajno sledijo zakonitostim, kot so predstavljene na sliki 5, 
razdelimo pa jih v dve fazi. Da bi ponudnik pripravil ustrezno ponudbo, mora pridobiti 
čim več pomembnih informacij o načinu poslovanja podjetja. Povpraševanje o 
ponudbi z izhodiščnimi kriteriji mora zajemati dejanske potrebe podjetja ter upoštevati 
splošne zahteve, ki jih mora izpolnjevati sodobna celovita programska rešitev. Na tej 
sliki vidimo tudi koliko časa preteče preden dobimo popolnoma integriran sistem, iz 
katerega lahko hitro dobimo dobre informacije. 
 
Slika 5: Pričakovani učinki celovitega IS po fazah 

Vir: Willis, Willis-Brown, 2002, str. 35. 
 
V fazi načrtovanja novega IS je potrebna aktivna udeležba bodočih uporabnikov 
(tabela 3, str. 19). Uporabniki lahko aktivno sodelujejo pri analizi obstoječega stanja, 
ugotavljanju potreb, izvedejo prenovo kritičnih delov procesov sistema ter z 
argumenti sodelujejo pri izbiri najustreznejšega ponudnika, ki zagotavlja najboljšo 
rešitev za njihovo področje dela. Prav z natančno analizo predvidenega poslovanja je 
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možno ugotoviti ključne dele poslovanja, ki podjetju zagotavljajo konkurenčno 
prednost na trgu ali celo obstoj podjetja. 
 
Tabela 3: Metodološko podprte aktivnosti v fazi načrtovanja IS 
 
KORAK AKTIVNOSTI 
Analiza obstoječega stanja 1. analiza ciljev in kritičnih dejavnikov uspeha 

2. analiza dokumentacijskih tokov in procesov 
3. analiza organizacijske strukture z vidika 

odgovornosti 
4. ugotavljanje informacijskih lukenj 

Ugotavljanje informacijskih 
potreb v podjetju 

5. po delovnih mestih 
6. po delovnih procesih 

Prenova obstoječega 
poslovnega procesa 

7. organizacijska 
8. informacijska 
9. analiza spremenjenih informacijskih potreb 

Priprava odločitvenega modela 10. za izbiro ponudnika celovite programske 
rešitve 

Iskanje najustreznejšega 
ponudnika 

11. ugotavljanje ustreznosti ponudb za izdelan 
model 

12. primerjalna analiza programske in strojne 
opreme 

Izbor dobavitelja 13. izdelava odločitvenega modela 
Priprava načrta projekta 
informatizacije 

14. določitev seznama opravil 
15. terminska opredelitev projekta 

Vir: Kropivšek, Oblak, 2000, str. 638-639. 
 
3.2 Ocena stroškov, tveganj in koristi 
 
Vpeljava sistema ERP pomeni visoke stroške, ki se jih večkrat še prekorači. Pri 
finančni obveznostih se naročniki zanašajo na oceno dobaviteljev, katerih glavni cilj 
je prodaja in ki ocenjujejo predvsem dejanske stroške, vezane na sistem, licence in 
dodatne svetovalne ure zaradi prilagoditev. Vendar je treba poleg stroškov vpeljave 
prenoviti vmesnike za delovanje dosedanjih programov, pri vpeljavi vse vpletene 
dodatno finančno motivirati in za vsakega uporabnika moramo imeti licenco. Pozorni 
moramo biti tudi na vzdrževanje, nadgradnje in izboljšave.  
 
Pri finančni zahtevnosti se lahko naročnik zavaruje s pogodbo, v kateri se z 
dobaviteljem obvežeta k pravemu partnerskemu odnosu. To pomeni skupno 
prevzemanje tveganja pri vpeljavi sistema ERP, kar mora dobavitelj jamčiti z 
unovčljivo menico, garancijo in dodatnimi svetovalnimi urami. S takšno obvezo kupcu 
zagotavlja uspešen zaključek projekta (Petersen, 1998, str. 211). 
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Na osnovi tehnične in vsebinske ocene obstoječega IS lahko opredelimo več 
različnih načinov prenove. Vsak izmed načinov prenove ustreza tako tehničnim kot 
vsebinskim zahtevam ciljnega IS, zato nadaljnja presoja o ustreznosti in smiselnosti 
temelji na ekonomskih merilih uvajanja. 
 
Osnova vsake ekonomske presoje prenove IS je kakovostna ocena stroškov, ki pri 
izvajanju nastopijo. Predračun stroškov pomagajo izdelati odgovorni funkcijski vodje 
projekta, ki pripadajo različnim strokovnim službam v podjetju. Med stroške projekta 
uvrščamo (Banič, 1999, str. 54):  
• stroške dela: nagrajevanje članov projektnega tima; poznati je treba čas 

udeležbe posameznih članov na projektu in strošek dela na enoto časa, 
• stroške storitev: stroški svetovalnih storitev zunanjih sodelavcev projekta; kot 

pri zgornji točki je tudi tu treba poznati potreben čas in stroške,  
• materialne stroške: neposredno povezani z izvajanjem projekta; določena 

strojna oprema, potrebna za namestitev in testiranja, učilnica za izobraževanje 
ipd.  

 
Izdelan predračun stroškov projekta se po potrditvi s strani nadzornika ter finančnega 
nadzornika projekta vgradi v globalni načrt financiranja za celotno obdobje trajanja. 
Poleg predračuna stroškov je treba z naložbeno politiko podjetja izdelati in uskladiti 
tudi predračun naložb, ki vsebuje (Banič, 1999, str. 56): 
• naložbe v stalna sredstva – strojna oprema, nadgradnja računalniške 

platforme, programske licence, 
• naložbe v gibljiva sredstva – denarna sredstva za financiranje tekočih stroškov 

projekta. 
 
Predračun naložb in stroškov sestavlja globalni načrt financiranja projekta. Povrnitev 
stroškov ali ROI (angl. Return of Investment) je za tak projekt nemogoče oceniti, 
dejstvo pa je, da to traja več let, pa še to je odvisno od uspešnosti vpeljave sistema. 
 
Ocenjevanje omenjenih stroškov je zaradi njihovega negotovega prihodnjega 
nastanka podvrženo določenemu tveganju. Ta tveganja lahko do določene mere 
predvidimo z analizo dejavnikov, ki bi lahko vplivali na prenovo. Zato lahko dejavnike 
razvrstimo po stopnji negativnega vpliva na prenovo in s tem tudi na poslovanje 
podjetja. Za vsak dejavnik posebej določimo verjetnost nastopa in možnost izogiba 
oziroma izberemo pristop, ki bi v kar največji meri zmanjšal negativne posledice. 
 
Po opravljeni oceni stroškov je za celovito ekonomsko presojo treba oceniti še koristi, 
ki naj bi jih dosegli s prenovo obstoječega IS. Naslednji korak pri tem početju je torej 
primerjava ocenjenih stroškov in vrednosti, ki ga ima sistem za podjetje. Za to pa ni 
dovolj le izračun koristi prenove obstoječega IS, temveč je potreben izračun koristi 
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tudi za druge možne posodobitve sistema, kot je izgradnja novega IS oziroma 
nadaljnja uporaba nespremenjenega obstoječega sistema. Medsebojna primerjava 
izračunanih koristi omogoča izbiro ekonomsko najbolj upravičene možnosti 
posodobitve IS. 
 
Za izračun teh koristi si lahko pomagamo z opredelitvijo različnih dejavnikov, kot so 
stroški vzdrževanja in delovanja, ocena vsebinske ustreznosti, pričakovana 
življenjska doba sistema in drugo. Iz teh dejavnikov je mogoče izračunati koristi za 
nadaljnjo uporabo obstoječega IS brez vsakršnih sprememb, koristi, dosežene z 
razvojem novega, in koristi, ki jih lahko dosežemo s prenovo obstoječega IS. 
 
Daljša kot je pričakovana življenjska doba, bolj smiselno je razvijati nov IS, saj bo 
daljša uporaba odtehtala visoke stroške, ki bodo nastali z razvojem novega sistema. 
Pri kratki življenjski dobi pa se pojavi vprašanje smiselnosti prenove obstoječega IS. 
 
Seveda pa ekonomska presoja ni in tudi ne more biti edina pomembna za odločanje. 
Za odločitev o prenovi oziroma zamenjavi sistema je treba pretehtati tudi druga 
merila, kot so: tehnične možnosti, vsebinska ustreznost sistema procesom podjetja, 
odnosi in razmere v podjetju ter organizacija. 
 
Še posebej pri vpeljavi celovite programske rešitve se moramo zavedati, da so 
stroški odvisni tudi od ostalih dejavnikov, glavni vir stroškov pa je svetovanje. Stroške 
strojne in programske opreme ter licenc lahko predvidimo in načrtujemo, medtem ko 
stroške svetovanja težko, predvsem zato, ker obstaja tudi poprodukcijsko svetovanje, 
ki v osnovnem načrtu ni predvideno.  
 
3.3 Časovna zahtevnost 
 
Zelo pomembno je projektno vodenje vpeljave celovite programske rešitve. Posebno 
pri faznem pristopu se vpeljava raztegne na več let. Določeni uvajalci SAP-a trdijo, 
da se lahko ključne funkcionalnosti vpeljejo v šestih mesecih. Če se roki vpeljave 
prekoračijo, se začnejo kopičiti dodatni svetovalni dnevi, kar pomeni višji strošek. 
Dejansko je možno SAP vpeljati v manj kot šestih mesecih, vse pa je odvisno od 
obsega funkcionalnosti, ki jih vpeljemo, in zapletenosti procesov, ki jih pokrivamo. V 
praksi je časovni okvir za fazni pristop dve leti in hkratni pristop eno leto. 
 
Preden projekt zaženemo, je treba izvesti temeljito pripravo. To fazo imenujemo 
zagonski načrt projekta. Ob izdelavi zagonskega načrta se predpostavlja, da je vodja 
projekta s strani vodstva podjetja že imenovan. Ta določi projektno skupino, s 
katerim skupaj pripravi zagonski načrt (Stare, 2002; PMBOK, 2000 in Hallows, 1998). 
Navadno so to strokovnjaki po funkcionalnih področjih v podjetju.  
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Zagonski načrt oziroma elaborat je sestavljen iz posameznih sklopov, ki si logično 
sledijo (glej poglavje Vpeljava sistema SAP). Ob tem se vzporedno poskrbi še za 
dokumentiranje poteka projekta oziroma določi se programsko orodje, s katerim se 
spremlja in vrednoti potek projekta. Analizirati je treba še morebitna tveganja, poleg 
tega določiti zadolžitve in pristojnosti članov projektne skupine ter določiti poslovnik. 
 
Vsebina zagonskega načrta je odvisna od vrste projekta, ki ga običajno sestavljajo 
naslednji elementi (Stare, 2002, str. 30): 
• ideja projekta, 
• ugotovitev skladnosti ideje s poslovno strategijo podjetja, 
• opis storitve ali izdelka, 
• potencialni uporabniki, uporaba, 
• namenski in končni objektni cilj projekta, 
• okvirna tržna analiza ali študija izvedljivosti. 
 
Dobro postavljen zagonski načrt je pomemben za dobro in hitro vpeljavo in 
spremljanje projekta. Kot smo videli na strani 18, na sliki 5, je vpeljava celovite 
programske rešitve časovno zelo zahtevna in lahko traja tudi več let, saj kljub temu, 
da dobimo na začetku osnovne funkcionalnosti, ni nobene ali malo dodane vrednosti. 
Prizadevnost udeleženih pri projektu je v tem dolgem časovnem obdobju pomemben 
dejavnik. 
 
3.4 Kadrovska zahtevnost 
 
Vpeljava ERP sistema SAP zahteva poleg ključnih še dodatne strokovnjake, ki 
poznajo sistem, in svetovalno ekipo, ki ima ustrezne izkušnje pri vpeljavi rešitev (slika 
6, str. 23). Upoštevati je treba dodatno obremenitev ključnih oseb, ki vodijo delovne 
procese. Vodje delovnih procesov morajo validirati (potrditi, ugotoviti) ustrezno 
funkcionalnost delovnih procesov ali pa predlagati spremembe.  
 
Na tej sliki vidimo projektno organizacijo, ki je bila uporabljena v podjetju Lek. 
Nadzorno skupino projekta sestavlja vodstvo podjetja in direktorji ključnih področij. 
Direktor projekta je v našem primeru direktor sektorja IT, uporabniški vodje so 
direktorji ključnih področij, zunanji partner je svetovalno podjetje SAP, projektno 
pisarno pa vodijo sodelavci iz sektorja IT, ki skrbijo za dokumentacijo nastavitev, 
testiranje in kakovost. V primeru Leka obstaja tudi skupina za upravljanje kakovosti, 
ki nadzira vpeljavo, tako da so vsi procesi v sistemu SAP podvrženi strogim 
standardom farmacevtske industrije. 
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Slika 6: Izgled projektne organizacije za vpeljavo FI-CO modulov 

Vir: Interni viri podjetja Lek, 2004. 
 
Skupina za povezavo je sestavljena iz zgoraj opisanih ljudi, vodij ali direktorjev, ki 
nadzorujejo in potrjujejo napredek projekta ter odobravajo spremembe. Obstajajo tudi 
aplikativne skupine, ki so sestavljene iz ključnih uporabnikov in vsaj enega 
informatika na modul ter ob pomoči svetovalca SAP nosijo breme vpeljave sistema. 
 
Pri vpeljavi je treba vse vpletene dodatno motivirati, da se rešitev čim hitreje vpelje, 
saj so obremenitve udeleženih velike. SAP na primer predpostavlja za vse 
udeležence aplikativnih skupin 60-70 % časa za projekt. Torej ostane 30 % za redno 
delo. Če redno delo zaradi tega trpi, se lahko skupna obremenitev poveča na 130-
170 %, kar pomeni nadure in sobotno delo. Pri izboru zunanje svetovalno-uvajalne 
skupine je treba obvezno preveriti usposobljenost, sestavo in reference. Zanimajo 
nas predvsem uspešnost vpeljav sistema ERP v panogi, število in velikost uspešnih 
vpeljanih projektov, znanje o sistemu in poslovna znanja. 
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4 Vodenje projekta vpeljave celovite programske rešitve 
 
Vodenje običajno opredelimo kot vplivanje na obnašanje in delovanje posameznika 
ali skupine v podjetju in s tem usmerjanje njihovega delovanja k postavljenim ciljem 
projekta (Rozman, 1993, str. 197).  
 
Rozman pravi, da je vodenje lahko: 
• medosebno, kjer se vprašamo, kako posamezen vodja vpliva na sodelavce, 

ali pa 
• organizacijsko, kjer se vprašamo, s katerimi ukrepi in rešitvami v celotnem 

podjetju lahko podpremo vodje za njihovo lažje usmerjanje k postavljenim 
ciljem. 

 
Pri vpeljavi sistema SAP se prepletata medosebni in organizacijski način vodenja. Pri 
tako zahtevnem projektu je treba biti pozoren na več dejavnikov, kot so sodelovanje 
vodstva, komunikacije, usposabljanje, organizacijske vloge in struktura, poslovodstvo 
za doseganje optimalnih poslovnih rezultatov, spoznanja vodenja sprememb in 
mednarodni izzivi vpeljave. 
 
Poleg vsega tega je treba obvladati naslednja znanja in aktivnosti (Schlamberger, 
1999, str. 847): 
• poznavanje poslovnih procesov,  
• načrtovanje ciljev in aktivnosti za vpeljavo procesov, 
• opredelitev osnovnih pojmov v SAP-u in jasna vsebina projekta, 
• uspešen samozavesten vodja, ki obvladuje stres, 
• dobro medsebojno komuniciranje in pretok informacij, 
• motiviranje sodelavcev, 
• organizacija lastnega dela in dela podrejenih, 
• poročanje vodstvu o poteku projekta in 
• reševanje problemov pri realizaciji projektov. 
 
Tudi vodenje projektov ima svoja pravila, kljub temu, da dovoljuje nekaj svobode. Če 
pravila kršimo, bo rezultat slab, vsi napori pa zaman. Pri upoštevanju pravil in 
nadzorovanju ima vodja projekta še kako pomembno vlogo. 
 
4.1 Sestava in koordinacija uspešnega tima 
 
Za uspešno vodenje projekta mora vodja izbrati ustrezne ljudi, ki sestavljajo tim, v 
katerem morajo biti odgovornosti posameznega člana točno določene.  
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Osnovne značilnosti dobro izbranega tima so: 
• motivirani in angažirani člani, 
• dobro projektno vodenje in 
• jasni cilji. 
 
Pri izbiri pravih ljudi je treba upoštevati: 
• strokovnost, 
• medsebojno spoštovanje, 
• vizijo in sposobnost reševanja problemov, 
• odprtost in 
• sposobnost podpiranja odločitev skupine. 
 
Člani tima morajo imeti vpogled v stanje in prispevati k preoblikovanju poslovnega 
procesa, biti morajo iz uporabniške organizacije in dobro poznati poslovni proces, ki 
ga bodo s SAP-om vpeljali, ter morajo zrcaliti strokovnost skupin in biti spoštovani v 
celotnem podjetju. Vodja projekta mora zagotoviti disciplino, strukturo, taktiko in 
vodenje. Bistvenega pomena je, da se položaj tima ne izrablja za reševanje 
operacijskih ali delovnih problemov. 
 
4.2 Disciplina 
 
Disciplina je sposobnost vodenja, spodbujanja in obvladovanja razlik znotraj tima. 
Vodenje pomeni jasno določitev želenih rezultatov projektnih nalog, postavitev rokov, 
ohranjanje osredotočenosti na nalogo in spodbujanje k sodelovanju. Najbolj uspešni 
vodje ohranjajo ravnotežje med nalogami in povezanim delovanjem, obvladujejo 
razlike z nepristranskim pristopom, prizadevajo si za doslednost v besedah in 
delovanju ter ostanejo umirjeni, ko nastopi zmeda. 
 
4.3 Struktura 
 
Pri strukturi tima mora biti metodologija vpeljave SAP-a močno orodje vodstva 
projekta. Vključevati mora časovne razporede, členitev nalog in njihovo dodeljevanje 
članom tima, medsebojno odvisnost nalog in opozarjanje na nevarnosti. Sestanki 
morajo biti dobro pripravljeni, vsak mora biti načrtovan z dnevnim redom in 
pričakovanimi izidi. Struktura dobrega sestanka naj bi bila: 5 minut za uvod, 15 minut 
za vprašanja in 40 minut za diskusijo. Zapisnike sestanka je treba poslati vsem 
navzočim in vsem, ki se jih zadeva tiče, čeprav niso bili prisotni. Pri komunikaciji je 
treba uporabiti vse od posameznih srečanj, skupinskih posvetov do internega 
časopisa podjetja (Bancroft, 2001, str. 153). 
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4.4 Taktika 
 
Pri taktiki je treba obvladati strateška vprašanja; nasprotja je treba identificirati in 
razrešiti, ko se pojavijo, sicer bodo povzročila zamudo ali prekomerne stroške. Vodja 
projekta mora učinkovito ravnati z vsemi vprašanji in obvladovati člane. Vsak oddelek 
bi želel, da bi se zrcalil njegov način delovanja tudi v novem sistemu, če pa bo SAP 
spremenil poslovni proces, se bodo naloge in odgovornosti pojavile v drugačni obliki 
ali ustavile. Vodje bodo poskušali ohraniti nadzor nad svojimi področji strokovnega 
znanja.  
 
Resne težave lahko nastopijo, kadar vodja projekta z nasprotovanji ni seznanjen, 
zato se mora posvečati različnim delovodjem in jim razlagati nov sistem. Vodenje je 
vaja spodbujanja in usmerjanja. Vodja projekta mora biti redno v stiku z vodstvom, se 
pogovarjati o statusu projekta in poročati o večjem napredku ali morebitnih težavah 
(Bancroft, 2001, str. 153). 
 
4.5 Doseganje optimalnih rezultatov 
 
Vodja projekta bo moral zastaviti jasne, dosegljive cilje za vsakega člana projektnega 
tima. Z rednimi sestanki bo lahko ugotovil, ali so prekoračili kakšen skrajni rok. Če je 
težava v pomanjkanju usposabljanja, se mora to nemudoma rešiti. Če pride do 
preobremenitve članov, je treba ponovno oceniti načrt in postaviti prioritete nalog.  
 
Rokov se ne sme prekomerno prekoračiti, ker so naloge ponavadi odvisne ena od 
druge, tim mora zagotoviti, da se odločitve sprejemajo soglasno. Med timom in 
posameznimi odgovornostmi je treba vzpostaviti ravnotežje, ki ga lahko dosežemo z 
zastavitvijo jasnih ciljev in pričakovanj ter vpeljavo skladnih mehanizmov povratnih 
učinkov (Bancroft, 2001, str. 154). 
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5 Pregled celovite programske rešitve SAP R/3 
 
Sistem SAP R/3 pomeni jedro, ki pokriva vse glavne funkcionalnosti podjetja. 
Tehnološko je neodvisen od baze podatkov, kar pomeni nezmožnost izkoriščanja 
prednosti, ki jih imajo določene baze. V nadaljevanju bom to celovito programsko 
rešitev natančneje opisal. 
 
5.1 Kaj je SAP 
 
SAP (Systems, Applications and Products in Data Processing) (Hernandez, 2000, str. 
3) AG iz Walldorfa, Nemčija je vodilno podjetje na področju razvoja t. i. “inter-
enterprise” programskih rešitev za vključevanje procesov znotraj in med podjetji ter 
delovnimi skupnostmi in je tretji proizvajalec programske opreme na svetu. SAP AG, 
ki ga je leta 1972 ustanovilo pet nekdanjih sistemskih inženirjev podjetja IBM, je v 
2002 dosegel 7,4 milijarde evrov prometa. Konec 2002 je imel po svetu prek 61.100 
inštalacij (leta 2004: 84.000) v več kot 19.300 podjetjih in 120 državah ter več kot 10 
milijonov uporabnikov (leta 2004: 12 milijonov), število zaposlenih pa je preseglo 
28.900 (leta 2004: 30.000). Leta 1988 se je podjetje pojavilo na nemški borzi, 1992 
pa je izdalo rešitev R/3.  
 
Podjetje SAP AG je združilo svoje bogato znanje in predstavilo novo “e-business” 
rešitev mySAP.com. MySAP.com združuje standardne rešitve, ki so jim dodani novi 
izdelki (angl. New Dimension Products), kot so: upravljanje s kupci (angl. Customer 
Relationship Management), elektronsko trgovanje (angl. E-Commerce), upravljanje 
oskrbovalne verige (angl. Supply Chain Management), upravljanje življenjskega 
kroga izdelkov (angl. Product Lifecycle Management), upravljanje z znanjem (angl. 
Knowledge Management), poslovna inteligenca (angl. Business Intelligence), 
strateško upravljanje podjetja (angl. Strategic Enterprise Management) itd. 
 
Čeprav se je začel razvijati kot podpora finančnega poslovanja, je SAP s časom 
pokril vse procese, ki se odvijajo v podjetju, ter vse svoje module in aplikacije 
prilagodil različnim vrstam podjetij. Temeljna prednost vpeljave SAP-a v podjetje je 
torej integriranost, za njeno zagotovitev pa je treba vpeljati vse oziroma čim več 
modulov. Na vprašanje, ali integrirano poslovanje prinaša dodano vrednost in ali ga 
res potrebujemo, si mora vsako podjetje odgovoriti samo.  
 
Sistem SAP je sestavljen iz jedra in več modulov (slika 7, str. 28), ki jih lahko 
vpeljujemo po želji. Vsak modul omogoča več kot tisoč poslovnih procesov, ki so 
osnovani na najboljši poslovni praksi. 
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Slika 7: SAP R/3 modularna zgradba 

 
Vir: SAP R/3 in mysap.com online dokumentacija 
 
Obstajata dve možnosti vpeljave sistema SAP. Lahko vpeljemo vse glavne module 
naenkrat. To pomeni zamenjavo vseh glavnih informacijskih sistemov v podjetju 
(obstoječega finančno računovodskega sistema, kontrolinga, prodaje in materialnega 
poslovanja ter nabave in skladiščnega poslovanja). 
 
Druga možnost pa je postopna zamenjava obstoječih sistemov z različnimi moduli, 
kar pomeni večjo potrebo po izdelavi vmesnikov med SAP-om in obstoječimi sistemi. 
 
Vpeljava samo enega modula ni smiselna. SAP-ova prednost je ravno v integraciji, ki 
je z zamenjavo samo enega modula ne dobimo. Šele ko vpeljemo vse glavne, zgoraj 
opisane module, se lahko lotimo vpeljave dodatnih modulov, kot sta npr. CRM, BW in 
ostalih, ki niso nujno potrebni za delovanje sistema, nam pa omogočajo lažji pregled 
stanja podjetja in konkurenčno prednost.  
 
Tveganja pri vpeljavi sistema SAP so (Bancroft, Seip, Sprengel, 2001, str. 6) : 
• tehnologija 80-ih (stara tehnologija in programska orodja), 
• pomanjkanje fleksibilnosti (sistem »as is« z malo možnosti sprememb), 
• zapletenost, 
• možno odstopanje od strategije podjetja in 
• prilagoditev slovenski zakonodaji (lokalizacija). 
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Dejansko je sistem SAP star sistem. Uporablja programski jezik tretje generacije, ki 
je bil posebej razvit za sistem SAP (imenuje se ABAP). V osnovi je fleksibilen, saj z 
uporabo posebnih ključev omogoča spremembe osnovnega delovanja programa, 
vendar pa lastni razvoj in spremembe pomenijo tudi lastno vzdrževanje. Programi so 
pisani čez daljše časovno obdobje, so nepregledni in zapleteni, zato je težko 
doumeti, kako sistem deluje, literatura o tem pa je pomanjkljiva. 
 
Podjetje SAP Slovenija je bilo ustanovljeno 31. marca 1999 kot podružnica SAP 
Avstrija GmbH. Na podlagi dobrih rezultatov v prvih treh poslovnih letih se je 27. 
decembra 2001 preoblikovalo v SAP, d. o. o., ki je v lasti SAP AG. Promet podjetja v 
2002 je znašal 8,9 milijonov evrov, ob koncu leta pa je bilo v podjetju zaposlenih 20 
sodelavcev. Dejavnosti zaposlenih obsegajo predvsem marketing, prodajo, 
svetovalne storitve in tehnično podporo. Pokrivajo tudi prilagoditve sistema SAP 
slovenski zakonodaji, kar pomeni, da so podjetja v Sloveniji, ki uporabljajo SAP, v 
veliki meri odvisna od njih. V Sloveniji je trenutno 65 podjetij, ki uporabljajo (ali še 
vpeljujejo) SAP-ove rešitve. 
 
5.2 Tehnološka platforma 
 
Odločitev, da bomo v podjetju vpeljali novo programsko rešitev, zahteva natančen 
pregled oziroma popis obstoječe tehnološke platforme. Strokovnjaki vse bolj 
ugotavljajo, da je pri prehodu na nov, integriran IS smiselna na eni strani uporaba 
osrednjega, na odprti platformi (npr. Unix) delujočega strežnika baze podatkov, na 
uporabniški strani pa nabava uporabniških rešitev, delujočih v okolju Microsoft 
Windows. Zelo pomembno je tudi področje podatkovnih baz, saj so v njih oblikovana 
vsa poslovna pravila, kar lahko v primernih pogojih bistveno zniža stroške 
vzdrževanja aplikativnih rešitev. Vzdrževanje pa zahteva v življenjski dobi IS 
povprečno 70 do 90 % vseh stroškov (Kovačič, 1997, str. 12). 
 
Najpogostejši operacijski sistem za podporo celovitim programskim rešitvam v 
Sloveniji je Windows (63 %). Operacijski sistem Unix je bil v letu 1999 na drugem 
mestu (16,9 %), čeprav je le leto poprej prepričljivo vodil z 62,8 % uporabnikov. 
Najpopularnejša strojna oprema pripada proizvajalcu Compaq (43 % vseh vpeljav), 
na drugem mestu je IBM (25,1 %), medtem ko je najpogostejši sistem za upravljanje 
baz podatkov Microsoft SQL Server (v 44 % vseh namestitev). Kot ponudnik celovitih 
programskih rešitev, osredotočenih na Unix, je imela rešitev proizvajalca Baan velike 
težave pri vstopu na trg Windowsa, kljub pritiskom končnih uporabnikov. Ponudniki 
celovitih rešitev, usmerjeni na operacijski sistem Unix, so v splošnem soglasni, da je 
prehod na Windowse neizogiben (Oh, 2000, str. 1). 
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5.3 Arhitektura sistema SAP R/3 
 
SAP R/3 je celovit informacijski sistem, sestavljen iz aplikacij (modulov), ki 
uporabljajo skupne podatke iz ene podatkovne zbirke. SAP R/3 deluje na konceptu 
odjemalec/strežnik. Strežniki so med seboj povezani v lokalnem komunikacijskem 
omrežju (angl. Local Area Network – LAN) in opravljajo posamezne naloge brez 
spodbijanja celovitosti podatkov in procesov osrednjega sistemskega omrežja. 
Sistem SAP R/3 vsebuje aplikacijske in podatkovne strežnike, najbolj splošna oblika 
pa uporablja trinivojsko porazdelitev, ki jo prikazuje naslednja slika. 
 
Slika 8: Trinivojska razdelitev sistema SAP R/3 – vmesnik/odjemalec/strežnik 

 
 
Vir: Hernandez, 2000, str. 118. 
 
Arhitektura sistema SAP R/3 vsebuje aplikacijske, podatkovne strežnike in osebne 
računalnike z uporabniškim vmesnikom. Jedro sistema predstavlja zmogljivo omrežje 
podatkovnih strežnikov SAP R/3, na katerem so shranjeni podatki, šifranti in vsi 
programi in nastavitve, ki so potrebni za delovanje sistema. Drugi nivo predstavljajo 
aplikacijski strežniki SAP R/3, ki so povezani s podatkovno skupino strežnikov in 
imajo neodvisen dostop do nje. Na aplikacijskih strežnikih je nameščen osnovni 
sistem, napisan v programskem jeziku ABAP3/4. Uporabniki dostopajo do 
programskih rešitev in s tem do podatkov prek omrežja predstavitvenih strežnikov, ki 
tvorijo čelne sisteme SAP R/3, ki jih je moč integrirati s programskimi orodji osebnih 
računalnikov in podsistemov. 
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Ponavadi obstajajo trije ločeni aplikacijski strežniki (klienti): razvojni, testni in 
produkcijski. Na razvojnem se razvije sistem brez podatkov, na testnem se sistem 
testira s podatki in vmesniki, produkcijski pa je namenjen tekočemu delu. Možne so 
seveda različne kombinacije. Od potreb je odvisno, ali so vsi trije sistemi na istem 
aplikacijskem strežniku ali ločeni ali mešani. 
 
5.4 Prilagajanje sistema SAP R/3 
 
Vsaka namestitev sistema SAP R/3 vsebuje osnovni sistem (angl. Basis system), na 
katerega se po potrebi posameznega podjetja lahko dodajajo aplikacijski moduli. 
Modul oziroma aplikacija SAP R/3 je niz programov, namenjenih predelovanju in 
upravljanju s specifičnimi poslovnimi podatki (ASAP World Consultancy, et al., 1996, 
str. 66).  
 
Vsak aplikacijski modul ima več komponent, ki jih je možno nastavljati po potrebi. 
Komponenta pa vsebuje nabor funkcij, ki so ali obvezne ali neobvezne (izbirne). SAP 
R/3 vsebuje lasten model sistema v obliki referenčnega modela (angl. Reference 
Model), ki ima registrirane vse razpoložljive poslovne funkcije. Prikazane so v 
nevtralni (vzorčni) obliki in se ob vpeljavi sistema v konkretno podjetje preoblikujejo 
glede na specifičnost podjetja. Čeprav je modul nameščen, ni nujno, da so vse 
komponente aktivne. Ali z drugimi besedami, ni nujno, da ima komponenta za 
uporabnika razpoložljive vse funkcije. Vpeljava IS se začne z analizo trenutnega 
poslovanja podjetja, nadaljuje z izbiro standardnih komponent in konča s podrobnim 
usklajevanjem sistema, imenovanim prilagajanje po meri. 
 
Kot sem že omenil, sistem SAP R/3 temelji na relacijski bazi podatkov s tabelno 
strukturo. Podatkovne tabele vsebujejo različne tipe informacij in lahko tako 
vzdržujejo podatke kot tudi izvršujejo nadzorne funkcije. Obstajajo trije glavni tipi 
tabel: tabele za konfiguracijo sistema, kontrolne tabele in tabele aplikacijskih 
podatkov (slika 9, str. 32). Tabele za konfiguracijo sistema definirajo strukturo 
sistema in te tabele vzdržuje podjetje SAP AG (kupci jih ne spreminjajo). Kontrolne 
tabele in tabele aplikacijskih podatkov pa se uporabljajo za prilagajanje sistema 
(Bancroft, Seip, Sprengel, 2001, str. 28). 
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Slika 9: Pregled strukture tabel sistema SAP R/3 

 
 
Vir: Bancroft , Seip, Sprengel, 2001, str. 28. 
 
Kontrolne ali nastavitvene tabele določajo funkcije, kako bo določen sistem 
nastavljen. Vsebujejo strukturo podjetja, vključno s takimi podatki, kot so šifra 
podjetja, kateri obrati so sorodni katerim podjetjem znotraj skupne strukture, katera 
prodajna organizacija je sorodna kateremu izdelku in katera skladiščna lokacija hrani 
posamezen izdelek. S kontrolnimi tabelami se prilagaja sistem poslovnim potrebam 
določenega podjetja.  
 
Tabele aplikacijskih podatkov se delijo na dva glavna tipa – transakcijske datoteke in 
datoteke z matičnimi zapisi. Transakcijske tabele so najobsežnejše, saj vsebujejo 
dnevne operativne podatke, na primer naročila, prejeta plačila, računi, odpreme.  
 
Datoteke z matičnimi podatki vsebujejo podatke o osnovnih poslovnih subjektih, na 
primer kupcih, dobaviteljih, izdelkih, zaposlenih.  
 
Prilagajanje po meri (angl. Customization) je proces preoblikovanja osnovnega 
sistema posebnostim podjetja tako, da odgovarja pravni strukturi, poročevalskim 
zahtevam in poslovnim procesom podjetja. Prilagajanje sistema SAP R/3 poteka z 
vnosom parametrov v kontrolne tabele. S tem sistemu povemo, kako naj zbira in 
prikazuje podatke. Proces prilagajanja z izbiro specifične funkcionalnosti s seznama, 
ki ga podpira programska oprema, je možno primerjati z nastavitvijo privzetih 
vrednosti (angl. Default Value), na primer v programih MS Office. Prilagajanje po 
meri je možno izvajati izključno prek spreminjanja parametrov v kontrolnih tabelah, 
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spreminjanje programske kode ni mogoče. Stopnja, do katere je prilagajanje možno 
izvajati s konfiguracijo kontrolnih tabel, je odvisna od prilagodljivosti posamezne 
aplikacije in zahtev podjetja, saj ima konfiguracija svoje meje. 
 
Prek delovnega okolja ABAP/4 je možno spreminjati tudi programsko kodo aplikacij, 
vendar brez sodelovanja podjetja SAP AG to ni priporočljivo, saj take spremembe 
lahko povzročajo težave pri nadgradnji sistema, poleg tega pa SAP AG ne odgovarja 
in ne prevzema odgovornosti za napake, ki lahko nastanejo po spremembi originalnih 
programov v sistemu.  
 
5.5 Uporabniški vidik 
 
Sistem SAP R/3 deluje na arhitekturi vmesnik/odjemalec/strežnik. Vsak uporabnik 
sistema ima prek svojega računalnika, ki mora biti povezan prek računalniškega 
omrežja s sistemom SAP R/3, možnost spreminjanja in pregledovanja podatkov v 
sistemu. Katere podatke ima uporabnik pravico obdelovati, se določi ob prijavi v 
sistem. Vsak uporabnik dobi svoje uporabniško ime in geslo, s katerim potrjuje svojo 
identiteto in pravice, ki jih ima v sistemu. Vsak uporabnik ima torej dostop do 
transakcij, s katerimi izvede določeno opravilo (npr. izdelava ponudbe, izdaja blaga 
itd.). Opravila se nato sestavijo v vlogo (ali delovno zadolžitev), ki jo nekdo opravlja 
na delovnem mestu (npr. skladiščnik, računovodja). Tako ima vsak uporabnik dostop 
samo do transakcij in podatkov, ki jih potrebuje za opravljanje delovnih nalog, za 
katere je zadolžen, do ostalih podatkov in transakcij pa mu je dostop onemogočen. 
 
Zaradi povezanosti sistema je pomembno, da se podatke skrbno vnaša, saj se 
napaka, vnesena na katerem koli delu, pojavlja in povzroča težave v celotnem 
sistemu. 
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6 Analiza vpeljave sistema SAP v podjetju LEK 
 
Podjetje Lek ima v svojem poslovanju zaradi posebnosti farmacevtske industrije 
veliko zapletenih procesov, podvržen je inšpekcijam in zakonom. Prodaja na vse 
svetovne trge, kar pomeni močno konkurenco in zato je nujno spoštovanje vseh 
zakonov o zdravilih ter zagotavljanje najvišje možne kakovosti procesov in izdelkov. 
Tudi vsa informacijska arhitektura je podvržena inšpekcijam. Da ne bi prišlo do 
napak, se zahteva validacija vseh procesov, tako proizvodnih kot finančnih.  
 
Ker so bili stari sistemi nepovezani, število podatkov pa se je večalo in je bilo vedno 
teže zagotavljati uspešnost ter konkurenčnost zaradi podvajanja podatkov in težav s 
preglednostjo, so se v Leku odločili za postopno vpeljavo sistema SAP.  
 
Lek je začel z vpeljavo Finančnega in kontrolinškega modula leta 2001, in sicer s 
faznim pristopom. Njegova vpeljava je potekala po metodologiji ASAP, ki jo bom 
opisal v nadaljevanju. Ker je Lek generično farmacevtsko podjetje, kar pomeni, da ne 
razvija lastnih farmacevtskih oblik, temveč poskuša razviti že obstoječe, to pomeni 
dodatno konkurenco. Za vsa podjetja, ki prodajajo na ameriški trg, veljajo predpisi 
FDA (angl. Federal Drug Administration – Urad za zdravila), ki so še posebej stroga. 
Nanašajo pa se predvsem na dobro proizvodno prakso (angl. GxP – Good X Practice 
– Dobra proizvodna praksa, kjer x pomeni vse vrste standardov, kot sta npr. 
proizvodni in laboratorijski).  
 
Na začetku je FDA nadzorovala samo proizvodne sisteme, nato pa objavila, da 
morajo tem standardom zadostiti tudi vsi informacijski sistemi, ki so povezani z 
materialom. Leta 2000 so v ZDA odkrili, da določena podjetja, ki kotirajo na ameriški 
borzi, posredujejo prirejene bilance in zato njihove delnice dosegajo previsoke 
vrednosti. Zato so za vsa podjetja, ki prodajajo na ameriški trg, predpisali nov 
standard, t. i. SOX (angl. Sarbanas Oxley Act – standard Sarbanas Oxley). Ta 
standard pa velja za vse poslovne IS. Sčasoma je začela te standarde prevzemati 
tudi Evropa, s čimer se je povečala zahteva po kakovosti in zanesljivosti IS ter 
podatkov. Dejstvo je, da tako FDA kot vse ostale inšpekcijske službe poznajo 
sisteme ERP in še posebej SAP priznavajo v osnovi kot dokumentiran in validiran 
sistem.  
 
Vodstvo Lek-a je že pred časom spoznalo, da je njegova prodaja po vstopu v 
Evropsko unijo, ki ima višje standarde kot Slovenija, vprašljiva. Leta 2003 je eno 
izmed svetovno največjih farmacevtskih podjetij Novartis prevzelo Lek. Ena izmed 
prvih zahtev je bila, da imajo Lek in ostale povezane družbe vpeljan sistem SAP in da 
svoja poročila in kontni načrt prilagodijo poročilom Novartisa.  
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6.1 Metodologija vpeljave 
 
ASAP je SAP-ova metodologija vpeljave sistema R/3, zgrajena tako, da nas v 
naravnem toku pelje skozi vpeljavo v vsa funkcionalna področja podjetja. ASAP 
optimizira čas, kakovost in učinkovitost porabe vseh virov pri vpeljavi. Poleg hitre in 
kakovostne vpeljave R/3 sistema, nam ASAP predstavlja dobro in zdravo osnovo za 
spremembe in nadaljnje izboljšave sistema v prihodnosti. Metodologija se torej ne 
ozira le po goli vpeljavi sistema, ampak podpira aktivnosti znotraj celotnega 
življenjskega cikla sistema. ASAP se je prvič pojavil na tržišču leta 1996 in od takrat 
so ga uporabili pri več kot tisoč vpeljavah SAP sistema po vsem svetu. 
 
ASAP metodologija je zasnovana na principu zemljevida (angl. Roadmap), faze, 
aktivnosti in naloge si sledijo po točno določenem zaporedju, katerih izvajanje nas 
pripelje na cilj – delujoči sistem SAP R/3. Zemljevid vpeljave je torej metodologija in 
projektni načrt s podrobnim opisom o tem, kaj, kdaj in kako izvedemo določeno 
aktivnost ter kdo jo izvede. 
 
Slika 10: Zemljevid vpeljave po ASAP metodologiji 

 
 
Vir: SAP R/3 in mysap.com online dokumentacija 
 
Na sliki 10 je predstavljena vpeljava ERP sistema s pomočjo metodologije 
Accelerated SAP (ASAP). Faze metodologije so: 
• priprava poslovnih procesov,  
• načrtovanje poslovnih procesov,  
• realizacija, 
• sklepne priprave, 
• začetek rednega dela ter podpora. 
 
ASAP je zgolj metodologija vodenja vpeljave. Določeni mejniki projekta so jasneje 
zastavljeni, ker je ASAP prilagojen procesom SAP-a, zagotavljala pa naj bi hitro in 
enostavno vpeljavo. 
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Vpeljava sistema SAP naj bi po zagotovilih podjetja zmanjšala stroške vzdrževanja 
starih sistemov. Pri tem si lahko pomagamo tudi z ASAP-om, programom, ki ga je 
SAP razvil za vodenje projekta in že vsebuje dobro prakso. V vsaki fazi se mora 
upoštevati vse korake. V podjetju Lek smo že pred vpeljavo sistema SAP popisali 
obstoječe procese v podjetju in SAP-ove procese. Nastalo je kar nekaj nesoglasij 
zaradi navezanosti na stare sisteme in reorganizacije, potrebne zaradi prevzema 
novih procesov.  
 
Metodologija ASAP ni torej nič drugega kot struktura vodenja projekta vpeljave SAP, 
z vnaprej določenimi predpisi. V podjetju Lek, d. d. smo SAP vpeljali po tej 
metodologiji. Ko pa je novi lastnik podjetja Lek zahteval vpeljavo SAP-a tudi v vseh 
sestrskih podjetjih, je predpisal tudi vpeljavo uporabe V-modela (slika 11), ter 
določenih predpisov, ki naj bi zagotavljali validiran sistem že ob produkciji. (V Lek, d. 
d. je validacija sistema potekala po produkciji). 
 
Slika 11: Slika metodologije V-Modela 

Vir: Interni viri podjetja Lek, 2004. 
 
V metodologijo V-modela so vgrajene kontrole, ki preprečujejo napake in izrabljanje 
sistema v največji možni meri. To pa seveda pomeni tudi daljši čas vpeljave. 
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Sam princip je podoben metodologiji ASAP, faze vpeljave so iste. Na začetku je treba 
sestaviti validacijski protokol, kjer je natančno opisano, kateri procesi v podjetju so 
kritični, katere funkcije se bodo vpeljale in kako se bo testiralo njihovo delovanje. 
Potem sledijo uporabniške zahteve, ki jih napišejo uporabniki, na podlagi teh skupaj s 
svetovalcem postavijo funkcijske zahteve, ki že vsebujejo SAP-ove funkcije in 
posebnosti. S tem pa svetovalec nastavitve, ki bodo potrebne, opiše v specifikaciji 
programskih zahtev (dizajn specifikacije). Nato se lahko začne postavitev sistema.  
 
Ko je sistem postavljen, je najprej treba preizkusiti nanovo razvite programe in 
nastavitve. Sledi test OQ (angl. Operation Qualification) ali test delovanja 
posameznih operacij – funkcij, s katerim skupaj z uporabniki zagotovimo, da vse 
funkcije delujejo v skladu z njihovimi zahtevami. Nato pa sledi test PQ (angl. Proces 
Qualification), ki ga uporabijo sami uporabniki in zagotavlja, da se bodo uporabniki v 
sistemu znašli in da sta nadzor ter delovanje sistema zadovoljiva. Hkrati z vsemi testi 
je treba izpolniti dokumente, ki dokazujejo pravilno delovanje. V primeru napak je 
treba te prepoznati in podati odločitev o rešitvi. Če je potrebna sprememba, je treba 
vse korake ponoviti. 
 
To je dokaj zahtevna vpeljava, saj zahteva ogromno dokumentacije, koraki pa si ne 
sledijo, temveč so v V-model vključene zanke, ki pomenijo neprestano vračanje v 
prejšnje faze, dokler zaključek ni uradno potrjen. Po tem je vračanje še vedno možno 
po posebnih predpisih, ki jih vsebuje dokument vodenja sprememb. Ta dokument je 
ponavadi ločen in malo manj rigiden za obdobje pred produkcijo sistema. 
 
Pri vpeljavi SAP-a po V-modelu na Poljskem, se je v primeru Leka pokazalo, da vsa 
dokumentacija zavira preučevanje sistema in testiranje delovanja funkcij. Uporabniki 
ne razumejo, zakaj je treba izpolnjevati dokumente, saj sistema še ne poznajo dobro. 
Projektno vodstvo pa ne razume, da je za validiran sistem potrebno več časa za 
vpeljavo.  
 
6.1.1 Prva faza – Priprava projekta 
 
V skladu s strategijo prehoda, razvito v predhodni stopnji prenove, je treba vpeljavo 
novega poslovnega procesa razumeti kot organizacijsko spremembo poslovanja 
podjetja. Značilnosti sprememb v poslovanju ob prehajanju na uporabo novega 
poslovnega procesa so povezane z obsegom potrebnih sprememb, negotovostjo 
rezultatov, s spremembo kulturnih vrednot in vedenjskih vzorcev ter trajanjem 
prehoda. Za uspešno izvedbo omenjenih sprememb je potrebno njihovo primerno 
vodenje. 
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Za uspešno prehajanje po fazah načrta vpeljave je v tej fazi treba zagotoviti 
naslednje: 
• ustanoviti nadzorni odbor, 
• podati odločitev za vpeljavo modulov, 
• imenovati vodjo projekta, 
• sestaviti projektne skupine, 
• povezati ugotovitve in odločitve skupin, 
• zastaviti cilje, 
• razviti vodilna načela in temeljit načrt vpeljave in 
• izvesti šolanje ključnih uporabnikov. 
 
Nadzorni odbor mora biti sestavljen iz vodstvenega kadra, vodja projekta mora biti 
član upravnega odbora. Nadzornemu odboru mora biti jasno razložen segment 
sprememb, prednosti in težave, ki jih vpeljava SAP-a prinaša. Glavna naloga je 
načrtovanje in določitev primernega obsega spremembe. 
 
Odločitev za vpeljavo modulov poda nadzorni odbor. Lahko je pristop Big Beng, ali 
pa po korakih, npr. najprej finančni, nato prodajni modul, vsakega z določenim 
časovnim zamikom. Nadzorni odbor mora varovati vodjo projekta pred širitvijo 
zahtev, velikim problemom, ki lahko nastane in podaljšuje proces vpeljave (Bancroft, 
2001, str. 155). 
 
Vodja projekta mora biti močan človek, z veliko projektnimi izkušnjami, lahko tudi 
poznavanjem SAP-a. Ker je vsak projekt bolj zapleten kot pričakuje vodstvo, mora 
obvladovati časovni in proračunski okvir projekta. Stroški usposabljanja in svetovanja 
so skupaj z internimi stroški ponavadi pet- do šestkrat večji od stroškov strojne in 
programske opreme. 
 
Projektne skupine določi vodja v sodelovanju z nadzornim odborom. Projektne 
skupine primarno odločajo o poslovnih procesih, ki se bodo vpeljali. Ljudje iz oddelka 
informatike so prav tako člani skupine. Naziv posameznika ni pomemben, pomembno 
je njegovo poznavanje poslovnega procesa in volja za izboljšanje delovnega poteka. 
 
Ugotovitve in odločitve skupine se povežejo tako, da se postavijo dopolnilni 
mehanizmi, ki naj omogočajo primerjave med trenutnim in novim stanjem. Če se 
številke v nabavnem sistemu in glavni knjigi ne skladajo, se razlike analizira ter vnese 
v SAP. Določene stvari je dobro vedeti že prej, npr. merske enote pri obdelavi 
naročil. Integracijski mehanizmi so: 
• skupni sestanki skupine, 
• usklajena navodila (med vsemi moduli), 
• medskupinsko sodelovanje, 
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• skupni delovni prostor, 
• sestanki na temo integracije, 
• člani z več modularnimi izkušnjami. 
 
Za uspešno vpeljavo je treba upoštevati vse, saj drugače lahko pride do težav pri 
povezavah med moduli in podatki. Zastavljeni cilji morajo biti jasni in realni. Zavedati 
se je treba časa in stroškov za vpeljavo, težav pri rednem delu in pridobivanju poročil 
iz novega sistema. 
 
Odločitve in izbira, ki jih bo podjetje sprejelo pri oblikovanju in prilagajanju sistema 
SAP, morajo biti opredeljeni s cilji, vizijo in vodilnimi načeli, kot na primer: 
• podpirajmo končne uporabnike, 
• vsi končni uporabniki se usposabljajo in delajo na sistemu, 
• nadzorujmo stopnjo sprememb standardnega sistema. 
 
Načrt vpeljave nam mora biti v pomoč pri delu in nas mora spominjati na aktivnosti, ki 
so potrebne, in podati jasne razlike novega pristopa. Pri razvoju načrta ne smemo 
pozabiti na naravo uvajanja SAP-a, saj se na nivoju podrobnega dizajna proces 
ponavlja, dokler ne zadovolji vseh pričakovanj, kar je povsem normalno (Bancroft, 
2001, str. 163). 
 
V tej fazi je treba izobraziti projektne skupine, za katere vemo, da se s SAP-om prvič 
srečujejo. Tehnične skupine je treba usposabljati o programskih vmesnikih in izdelavi 
poročil. To učenje poteka na testni instanci (testnem sistemu imenovanem IDES) na 
delavnicah, kjer udeleženci aktivno sodelujejo pri simuliranih primerih. 
 
Prvi nivo šolanja projektne skupine, način vodenja in izvajanja projekta so v Leku 
izvedli za vodje projekta in projektnih skupin – približno 12 udeležencev, in sicer na 
sistemu IDES. 
 
Poznamo dva možna načina vpeljave. Hkratni pristop (istočasna vpeljava izbranih 
R/3 modulov) ali fazni pristop (modul za modulom). Razlike med tema dvema 
pristopoma vidimo v tabeli 4, na strani 40. Lek ima do sedaj vpeljan sistem SAP v 
matičnem podjetju v Sloveniji in sestrskem podjetju na Poljskem. V Sloveniji še nismo 
imeli izkušenj z vpeljavo, zato smo se odločili za fazni pristop. Najprej smo vpeljali 
modula financ in kontrolinga, v naslednjem letu pa še module proizvodnje, prodaje, 
nabave, kvalitete kakovosti in skladišča. Taka vpeljava je trajala skupaj 2 leti.  
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Tabela 4: Fazni in hkratni pristop vpeljave SAP-a 
 

Fazni pristop Hkratni pristop  

Dejavniki za: 
• Spremembe se dogajajo postopoma tako, 

da ne pride do hkratne. preusmeritve 
vseh področij podjetja  

• Stroški vpeljave se raztegnejo na daljše 
časovno obdobje. 

• Projektne skupine so na splošno manjše 
in jih je laže koordinirati. 

• Uspehi uvajanja so postopni in tako 
hitreje razvidni. 

Dejavniki za: 
• Manjše število preostalih 

obstoječih sistemov pomeni 
manjše število vmesnikov. 

 
• Začasnih vmesnikov večinoma 

ne potrebujemo. 
 
• Prednosti integracije SAP 

sistema se hitreje uveljavijo. 
 

Dejavniki proti: 
• Za dostop do preostalih obstoječih 

sistemov je treba vzdrževati večje število 
vmesnikov. 

• Nekateri vmesniki so samo začasni in se 
jih kasneje ne potrebuje več. 

• Prednosti integracije SAP sistema so 
opazne kasneje. 

 

Dejavniki proti: 
• Spremembe se dogajajo 

naenkrat  tako, da pride do 
hkratne preusmeritve vseh 
področij. 

• Večje breme stroškov vpeljave 
bremeni podjetje v krajšem času. 

• Projektne skupine so na splošno 
večje in jih je teže koordinirati. 

• Uspehi vpeljave so koncentrirani 
v  krajšem časovnem obdobju, 
vendar je treba nanje čakati dalj 
časa. 

 
Vir: Bancroft, Seip, Sprengel, 2001. 
 
Od junija 2004 pa je v produkciji tudi SAP v poljskem podjetju Lek S.A. kjer smo se 
odločili za hkratni pristop in vse glavne module vpeljali sami v enem letu, vendar sta 
prvi dve fazi trajali 6 mesecev. Hkratna vpeljava je veliko bolj zahtevna in pomeni tudi 
osredotočenost na glavne funkcionalnosti SAP-a, ki so potrebne za redno delo. 
Seveda pa poznavanje delovanja SAP-a tako s tehnične kot aplikacijske strani olajša 
marsikatero stvar, hkrati pa z vpeljavo izgubimo velik del vmesnikov. Šolanje 
uporabnikov je bilo lažje, ker smo bili vsi iz istega podjetja. Prav tako smo uporabili 
prednastavitve (angl. template), ki jih je za naš projekt predpisal Novartis. 
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Opis v nadaljevanju velja za podjetje Lek, d. d., kjer je bil SAP vpeljan po metodologiji 
ASAP (ki ne zagotavlja validiranega sistema), medtem ko je bil projekt na Poljskem 
vpeljan po metodologiji V-modela oziroma Novartisovih templatov. 
 
Iz tega lahko povzamem, da je za podjetje na začetku bolj primeren fazni pristop, za 
vse naslednje vpeljave pa hkratni.  
 
6.1.2 Druga faza – Načrtovanje poslovnih procesov 
 
V drugi fazi se mora opraviti naslednje: 
• analiza sedanjih delovnih procesov, 
• opredelitev delovnih procesov v SAP-u, ki se bodo vpeljali, 
• identifikacija podatkovnih/sistemskih vmesnikov, 
• prilagoditev obstoječe strojne opreme, 
• (programska) instalacija SAP-a, 
• usposabljanje projektnih skupin. 
 
Po Hammerju (1993, str. 45) v prvih dveh korakih sledita analiza sedanjih delovnih 
procesov in opredelitev novih delovnih procesov. V praksi je najpomembneje 
opredeliti procese, ki jih bomo uporabljali, analiza sedanjih procesov pa je 
pomembna samo zato, da se lažje opredelimo. Pri obeh korakih viri navajajo 
možnost uporabe grafične ponazoritve procesov z različnimi orodji. Orodje Aris so 
celo izpopolnili s SAP-ovimi procesi in ga povezali z jedrom. Dejanska uporaba 
grafičnih orodij je po mojem mnenju dokaj neuporabna in dolgotrajna. 
 
Idealen je skupinski sestanek, na katerem kdo zapisuje ugotovitve skupine v  
datoteko, ki pa ima določeno standardizirano obliko. Možnost za tako zapisovanje 
obstaja tudi z orodjem ASAP, kjer imamo v drevesni strukturi napisane vse procese, 
poleg katerih lahko zapisujemo svoje ugotovitve in na koncu naredimo wordovo 
datoteko. To orodje v praksi uporabljamo za pregled procesov, zapis pa nastane v 
wordovi datoteki. Pri opredelitvi moramo SAP-ove procese dobro poznati in v 
primeru, da SAP določene stvari ne podpira, najti pomožno rešitev in jo zapisati. 
 
Vse podatkovne in sistemske vmesnike je treba identificirati. Potrebni so za pretok 
informacij v SAP in iz njega. Prav tako potrebujemo vmesnike za inicialna polnjenja –
»loade«, npr. »load« faktur ali kupcev. 
 
Sama instalacija SAP-a je delo oddelka za informatiko in zajema znanje o potrebni 
strojni opremi, strategiji klientov ter instalaciji. Vedno se naložijo vsi moduli, 
usposobimo pa le tiste, ki jih potrebujemo. Poleg modulov se nastavi tudi 
administracija, programsko okolje in podatkovni slovar. Glede na število uporabnikov 
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in zahtevnost operacij je treba SAP tudi ustrezno nastaviti, ravno tako kot mehanik 
nastavi avto. 
 
Rezultat druge faze je načrt poslovnih procesov. Načrt poslovnih procesov je 
sestavljen iz več dokumentov – predloge za organizacijsko strukturo, glavnih 
podatkov, poslovnih procesov in razvoja. Navodila za izpolnjevanje predlog je treba 
dosledno upoštevati. Z izpeljavo delavnic, na katerih sodelujejo ključni predstavniki 
določenega procesa, člani projektne skupine izdelajo načrt poslovnih procesov, ki je 
zapisan v predlogah (wordovih dokumentih) in pokriva stanje po procesih kot ga 
želimo imeti. 
 
Na tej stopnji prenove imamo že grobo sliko novega poslovnega procesa. Poznamo 
končni cilj, ki ga želimo doseči, in vemo, da bomo do novega poslovnega procesa 
prišli s pomočjo inovativnih rešitev oziroma temeljite prenove. Ne poznamo pa še 
dejavnikov, ki so potrebni za uspešno delovanje novega poslovnega procesa in za 
njegovo prenovo. Med najpomembnejšimi so tehnološki in sociološki dejavniki, med 
katere sodijo informacijska tehnologija in druge, ljudje, poslovni procesi, 
organizacijska struktura ter poslovna kultura v podjetju (Kovačič, 1998, str. 6). 
 
Orodja, s katerimi si v tej fazi lahko pomagamo, so: 
• Word (opis poslovnih procesov), 
• Excel (razpredelnice za popis poslovnih procesov, avtorizacije, osnovne 

podatke, kot npr. hišne banke ali bančne konte), 
• Q & A DB (ASAP orodje z vnaprej določenimi vprašanji o poslovanju in 

popisanimi SAP-ovimi poslovnimi procesi), 
• ARIS (orodje za risanje poslovnih procesov). 
 
Temeljni rezultat te faze je omejitev funkcionalnosti, ki jih bomo z vpeljavo modula 
SAP pokrili, ter opis nastavitev procesov oziroma podatkov in organizacijske 
strukture. Vsemu skupaj lahko rečemo dizajn poslovnega sistema. Delovanje novih 
procesov je v veliki meri še neznanka, zato je omejitev le okvirna, potreba po 
spremembi procesov pa je lahko kasneje problematična. 
 
V Leku smo že pred vpeljavo SAP-a naredili popis poslovnih procesov. V fazi 
načrtovanja poslovnih procesov smo torej imeli jasne zahteve, kaj hočemo. Problemi 
so nastali, ko smo ugotovili, da nekaterih funkcionalnosti starega IS SAP nima in da 
ima nekatere funkcionalnosti, ki jih prej nismo poznali. SAP-ovi svetovalci so namreč 
predstavili vse možnosti, ki jih SAP ponuja, ker pa niso poznali našega podjetja, še 
manj pa posebnosti farmacevtskega podjetja, niso znali povedati, kaj bomo izgubili 
oziroma kje bodo potrebne spremembe. Tu lahko najdemo eno bistvenih prednosti 
internih pred zunanjimi svetovalci, kot je bilo recimo na Poljskem. Ob zaključku te 
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faze je bilo še kar nekaj odprtih vprašanj, vendar se projekt ali število svetovalnih dni 
ni povečalo. 
 
6.1.3 Tretja faza – Realizacija 
 
V tretji fazi na podlagi opisov poslovnih procesov, ki smo ga naredili v drugi fazi, 
zasnujemo prototip poslovnih procesov na testnem sistemu. Naloge, ki jih moramo 
opraviti, so: 
• razvoj celostnega dizajna, 
• definicija hierarhije, 
• pridobitev odobritve uporabnikov, 
• podroben dizajn z izdelavo prototipa, 
• komunikacija, 
• pridobiti jasno sliko posledic sprememb, 
• pridobiti končno potrditev. 
 
Včasih nekateri SAP-ovi procesi oziroma spremembe starih povzročijo nestrinjanje, 
kar pa se skoraj vedno reši s komunikacijo. Glede na zastavljene cilje in SAP-ove 
procese se lahko predlaga spremembe, ki potrebujejo potrditev vodstva, npr. 
drugačen izračun cen ali določanja stroškov. Izpopolnjen prototip bo vseboval več 
podrobnosti kot običajen projekt IT. Gre za vpeljavo reinženiringa (Bancroft, 2001, 
str. 178). 
 
Hierarhija pomeni postavitev osnovnih nivojev v podjetju. Tu gre za partnerje, izdelke, 
distribucijske kanale, organizacijsko strukturo in poslovne enote. Ker je strukturo 
kasneje zelo težko spreminjati, je pri zasnovi treba razmišljati dolgoročno. Za vse 
podrobnosti morajo uporabniki vedeti in se z njimi strinjati. Včasih taki sestanki trajajo 
tudi več dni. Pomembno je spremljati porabljen čas na projektu, tako svetovalcev kot 
zaposlenih, treba je postaviti dizajn, predstaviti različne scenarije in jih preigrati. 
Pregledati je treba tabele, polja za osnovne podatke in postaviti prototip s testnimi 
podatki, opravljeno delo na papirju pa je treba ponoviti na sistemu. Procese moramo 
nastaviti tako, da bodo ustrezali našim poslovnim potrebam, kar se naredi s 
kontrolnimi (angl. Customizing) tabelami v delu SAP-a. 
 
Rezultati tretje faze so: 
• izdelani vmesniki z navodili za proženje, 
• nastavljen testni »klient« – sistem SAP (prototip) z uporabniškimi navodili, 
• izdelane specifikacije in testni protokoli. 
 
V Leku je tretja faza zahtevala največ časa in angažiranosti. Najprej smo morali rešiti 
odprta vprašanja iz druge faze. Ker pa je bilo veliko dela s samo vpeljavo osnovnih 
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funkcionalnosti in ker smo ugotovili, da smo nekatere stvari ob pogovoru čisto narobe 
razumeli, se je število svetovalnih dni povečalo, prav tako potrebna prisotnost na 
projektu. Obvezno je bilo delo ob sobotah in podaljševanje delovnega časa. Ob vsem 
tem je vprašanje, zakaj se projekt in stroški potrjujejo v prvi fazi, ko težko ocenimo, 
koliko dela bo potrebno na projektu in kako bo zahteven, sploh če sistema ne 
poznamo. Posledica tega so namreč dodatne obremenitve, dodatni stroški (res je, da 
so bili ti v našem primeru že vračunani in jih nismo prekoračili) in zmanjšanje zahtev. 
 
Ob zaključku tretje faze smo prenesli vse nastavitve na testni sistem. Določene 
funkcionalnosti, ki smo jih razvijali, a niso bile dokončane, se niso prenesle. 
 
Po tretji fazi pa smo že pripravljeni za prehod na produkcijski sistem.  
 
6.1.4 Četrta faza – Sklepne priprave 
 
V tem delu je treba: 
• razviti produkcijsko konfiguracijo na testnem sistemu, 
• vnesti prave podatke v testni sistem, 
• testirati vmesnike, 
• testirati poročila, 
• testirati sistem, 
• uporabniško testirati sistem. 
 
Možno je postaviti več kopij produkcijskih klientov, na katerih lahko testiramo 
vmesnike in procese. Na podlagi odobrenega prototipa dizajna je treba te nastavitve 
prenesti na testni klient in tam razviti obsežno konfiguracijo s testnimi podatki in večjo 
obremenitvijo sistema. 
 
Testni sistem je treba napolniti s podatki, ki zajemajo vse možnosti. Odločilno je 
testiranje različnih kombinacij. Poleg tega je treba oblikovati različne postopke 
testiranja oziroma postopke, potrebne za delo na produkciji. 
 
Obstajata dve vrsti vmesnikov, ki jih je treba preizkusiti in z njimi vnesti podatke v 
sistem. S prvim vmesnikom vnesemo tako imenovane stalne podatke, kot so kupci, 
izdelki in podobno, z drugim pa prenašamo transakcijske podatke. Medtem ko se prvi 
uporabijo samo enkrat, se drugi uporabljajo večkrat oziroma dokler uporabljamo 
zunanje sisteme. 
 
V tej fazi je predvideno testiranje vseh obstoječih poročil oziroma na podlagi analize 
podatkovne strukture in zahtev uporabnikov pisanje novih. Predvsem je treba biti 
pozoren na nestandardne zahteve. 
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Predvideno je tudi testiranje sistema po posameznih enotah in njegovi povezanosti, 
torej testiranje vseh transakcij in povezav z ostalimi sistemi. 
 
Kot zadnji segment pa SAP priporoča testiranje obremenitve sistema. To še posebej 
pride prav, kadar je sistem obsežen, saj v nasprotnem primeru ob produkciji sistem ni 
pripravljen za veliko število uporabnikov in transakcij ter onemogoča redno delo. 
Uporabniki morajo v tej fazi sistem čim več preizkušati. 
 
Glavni rezultati, ki jih moramo doseči v tej fazi, ki je odločilna za produkcijo, so: 
• preizkušeni vmesniki, 
• testiranje delovanja sistema SAP, 
• priprava in testiranje raznih poročil. 
 
Po navadi se v tej fazi naredi tudi revizija projekta, ki jo opravijo SAP-ovi svetovalci, 
in če je vse v redu, potrdijo prehod v produkcijo. Isto se lahko izvede tudi v prejšnji 
fazi. 
 
V Leku smo poleg testnega sistema imeli še poseben sistem za testiranje vmesnikov, 
ker je bilo treba posebno za začetna polnjenja podatkov ob vsakem neuspehu 
izbrisati vse podatke. Pokazalo se je, da veliko stvari ne deluje v redu, zato so bile 
potrebne dodatne nastavitve na razvojnem sistemu. Prav tako smo imeli zaradi 
množice podatkov in uporabnikov težave z zmogljivostjo sistema, ki se je večkrat 
zrušil, zato je bila potrebna nadgradnja sistema in tehnične nastavitve za povečanje 
zmogljivosti in razporeditev obremenitev. Pri pregledu standardnih poročil in 
podatkov je bilo treba preveriti, ali so rezultati pravilni. Velikokrat se je izkazalo, da 
niso bili, in potrebno je bilo odpravljanje standardnih napak (angl. bugov). Hkrati so 
se pokazale zahteve po dodatnih poročilih. 
 
6.1.5 Peta faza – Redno delo in podpora 
 
Pri vpeljavi nato sledijo naslednji koraki: 
• prenos nastavitev na produkcijski sistem, 
• instalacija vmesnikov SAP GUI pri uporabnikih, 
• uporaba vmesnikov in vnos matičnih podatkov v produkcijski sistem, 
• zagon v živo. 
 
Ključni uporabniki po modulih organizirajo delavnice za končne uporabnike, ki se 
učijo na testnem sistemu. Vse nastavitve (prototip) se prenesejo na produkcijski 
sistem prek transportnih zahtev, SAP GUI (grafične vmesnike) se instalira pri 
uporabnikih. Z vmesniki ali ročno se napolni produkcijska baza podatkov z matičnimi 
podatki (kupci, dobavitelji, materiali, odprte postavke, zaloge) in sledi zagon 
produkcijskega sistema. 
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S tem pa delo še ni končano, saj sledijo poprojektne aktivnosti. Glavne učinke 
vodstvo pričakuje od optimizacije procesov ter preglednejših podatkov, ki omogočajo 
dobro odločanje. To je cilj poprojektnih aktivnosti. Z dodajanjem novih funkcionalnosti 
pa se pričakuje vedno bolj konsistentna in ažurna informatika, ki omogoča čim boljše 
upravljanje podjetja. 
 
Težave, ki lahko nastanejo po produkciji, so: 
• napake zaradi slabih matičnih podatkov, 
• napačna uporaba sistema, 
• standardne napake sistema SAP. 
 
SAP sicer zagotavlja t. i. »Support Package«, ki odpravljajo standardne napake, 
vendar lahko s tem, da neko napako odpravimo, nastane napaka drugje. Pri 
nadgrajevanju je zato treba biti pozoren. Vsaj na začetku je priporočljivo uporabljati 
»patche«, ki odpravljajo določene napake. Te najdemo prek »OSS« sporočil 
(problemi, na katere so naleteli že drugi uporabniki), če pa s tem ne najdemo rešitve 
za svoj problem, poskusimo z vprašanji direktno na SAP »Customer messages«. 
 
V podjetju Lek se je pokazalo, da sama vpeljava novega sistema še ne pomeni 
konec dela. Naslednjih 6 mesecev do 1 leta smo se ubadali z razumevanjem 
delovanja, izdelovanjem poročil in prilagajanjem ter dopolnjevanjem novih 
funkcionalnosti. Hkrati s tem pa se je začel drugi, logistični del projekta. 
 
V Leku je prvi sistem SAP začel delovati leta 2002. Kot sem omenil, smo imeli že ob 
koncu četrte faze kar nekaj težav, ki pa nam jih je uspelo obvladati. Pred produkcijo 
smo nastavitve prenesli na produkcijski sistem. Prav tako smo opravili začetna 
polnjenja podatkov. Izkazalo se je, da so bili nekateri podatki pomanjkljivi in da se 
niso prenesle čisto vse nastavitve. To je zahtevalo še kar nekaj dodatnega dela. 
Problemi so bili ob pojavu različnih možnih situacij, ki jih na testnem sistemu nismo 
mogli testirati, zato so bile potrebne dodatne nastavitve. Po določenem času 
produkcije pa so uporabniki začeli javljati napake, ki so bile manjše, vendar so 
vseeno zahtevale čas za odpravo. Prav tako se je pojavilo veliko zahtev po dodatnih 
poročilih in funkcionalnostih, ki so jih uporabniki seveda spoznali in razumeli šele ob 
samem delu na sistemu. 
 
6.2 Ugotovitve ob vpeljavi SAP-a v Leku 
 
Naročniki izvajalcu svoje informacijske potrebe pogosto ne opredelijo in ne 
predstavijo. Izvajalci oziroma ponudniki celovite programske rešitve pa največkrat ne 
izražajo želja po ugotavljanju informacijskih potreb naročnika ter se zanašajo na 
najboljšo prakso, ki je zajeta v celoviti programski rešitvi. Naročniki na ta način 
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vpeljejo le večji ali manjši približek želene rešitve, ponudniki pa se med in po vpeljavi 
ukvarjajo s prilagajanjem celovite programske rešitve zahtevam, ki so se pokazale ob 
vpeljavi. 
 
Tako ponudnik kot naročnik storitve vpeljave sta se na ta način izognila ključni fazi 
načrtovanja informatike, odgovornost za neželene posledice pa običajno valita drug 
na drugega. Tako nastajajo dodatni in nenačrtovani stroški za prilagajanje rešitev in 
pa stroški uporabe neustreznih rešitev. Prav tako pa v opisanem primeru močno trpi 
odnos med pogodbenima partnerjema. 
 
Pri vpeljavi programske rešitve sta se v Leku izoblikovali dve skrajnosti. Prva 
nastane, ko se rešitve namesto informacijskim potrebam prilagajajo željam 
naročnika, ki o celovitih programskih rešitev ne ve praktično ničesar. To je napačno 
in težko za obe strani, saj se stroški vpeljave zvišajo, celovita programska rešitev pa 
v tem primeru ne prinese dodane vrednosti in jo je zaradi sprememb programov 
težko nadgrajevati. Standardne celovite programske rešitve izboljšujejo procese in 
odpravljajo napake, vendar tega zaradi lastnega razvoja ne moremo uporabiti. V tem 
primeru bi bilo bolje tudi zaradi visoke cene celovite programske rešitve razviti lastni 
IS. 
 
Druga skrajnost nastane ob prepričanju, da bo izvajanje poslovnih procesov 
popolnoma prilagojeno standardni programski rešitvi. Res, da so v tem primeru 
stroški vpeljave bistveno nižji, a ne smemo zanemariti drugih morebitnih stroškov, ki 
lahko nastopijo zaradi spremenjenih poslovnih procesov. Idealne rešitve ni, znano pa 
je, da obe skrajnosti redko vodita do končnega zadovoljstva. Dejstvo je, da ni 
smiselno informatizirati neustreznih obstoječih procesov ne da bi jih predhodno 
ocenili in preuredili, kot tudi ne gre vedno zaupati procesom oziroma rešitvam, ki so 
se morda nekje izkazale za uspešne. 
 
V Leku je je bila podpora vodstva močna in je bilo moč ohraniti jasno sliko o potrebah 
obstoječih funkcionalnosti in potrebah po novih. Ob časovnih ali stroškovnih 
prekoračitvah pri enem ali drugem je vodstvo, ali spremenilo organizacijo dela ali 
potrdilo boljšo rešitev.  
 
Da skrajnosti ne bi vodile v slepo ulico, je zelo pomembno vodenje sprememb. Vedeti 
moramo, kje smo spremenili predvidene procese, poznati vse uporabniške izhode in 
spremenjeno programsko kodo. Pomembno je tudi vodenje ljudi. Osnovna pravila, ki 
jih je treba upoštevati, so: odprtost, komuniciranje in sodelovanje. Način, kako so 
ljudje organizirani, določa stopnjo, ki jo bo uspelo doseči podjetje v hitro 
spreminjajočem se okolju. 
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Pomembni sta motivacija ljudi in medsebojna zvestoba. Jedro projekta, v našem 
primeru projektni tim, mora imeti razvit način razmišljanja ob spremembah, imeti 
mora namen, vizijo, poslanstvo, sposobnost vodenja in oblikovanja vrednot. 
 
Uporabniki celovite programske rešitve morajo biti po vpeljavi zadovoljni, saj jim 
omogoča več funkcionalnosti in s tem lažji in kreativnejši način dela. Informatiki v 
podjetju pridobijo predvsem ogromne možnosti udejstvovanja, ki ga omogoča nov 
sistem. Proces vpeljave je za oddelek informatike zelo naporen, zaradi 
prekomernega dela in pomanjkanja virov ter ogromne količine učenja v kratkem času 
pa tudi zelo stresen. Vodstvo podjetja kot primarni naročnik je zadovoljno, če so 
uresničeni zadani cilji, predstavljeni v strateškem načrtu informatike. 
 
Za vse skupaj pa zagotovo drži trditev, da se izobraževanje uporabnikov SAP-a ne 
konča z uspešno vpeljavo, temveč se s produkcijo šele začne. Za vse nove 
zaposlene je treba pripraviti ustrezen uvajalni program, ki jim omogoča hitro 
osredotočenje na delo. 
 
Hitro rastoča podjetja, ki hitro (npr. vsako leto) spreminjajo svojo organizacijo, niso 
primerna za SAP. V dinamičnih podjetjih se deli organizacije pogosto prodajajo, novi 
dodajajo. Za vsako poslovno transakcijo je potreben velik poseg v celovito 
programsko rešitev in ta strošek je treba upoštevati že v načrtu transakcije same. Za 
tovrstna podjetja je najboljša možnost oddaja informatike v zunanje izvajanje. 
Spremembe po produkciji so nasploh zelo kočljiva zadeva, določenih stvari se celo 
ne da spreminjati, zato zna večji poseg v sistem po produkciji pomeniti nov projekt. 
 
Sistem SAP je v Leku vpeljan že tri leta in z večino funkcionalnosti smo zadovoljni. 
Veliko pa je stvari, s katerimi nismo zadovoljni, vendar so sprejemljive in so se 
uporabniki nanje navadili. Zahteve po novih dodatnih funkcionalnostih še vedno 
obstajajo. Še vedno se pojavljajo napake, ki so pogoste zaradi napačnega vnosa 
podatkov, nekatere pa nastanejo tudi zaradi razvoja dodatnih funkcionalnosti na 
enem modulu, ki so neusklajene z drugim modulom. Glavna prednost, ki jo je Lek s 
SAP-om dosegel, je sledljivost podatkov, lažje razumevanje podatkov in procesov, 
izgubil pa je fleksibilnost.  
 
6.3 Pomoč svetovalnih podjetij  
 
Vzporedno s ponudbo celovitih programskih rešitev se je razvil tudi trg svetovanja, 
vezan na celovite programske rešitve (nastavitve sistema, vpeljave, dodatne 
aplikacije). Kakovostne razlike med ponudniki storitev svetovanja so popolnoma 
nejasne. Določena podjetja so priznala, da so jim celo velike in priznane svetovalne 
družbe prodale, česar dejansko nikoli niso potrebovali (Vozel, 2001, str. 70). 
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Danes so se trendi poznih devetdesetih let prejšnjega stoletja močno zasukali. Nišni 
specialisti so ostali na obrobju. Podjetja hočejo vse hkrati, kar pomeni, da se ne 
zadovoljijo samo s strategijo ali tehnologijo, temveč od svetovalca pričakujejo celoten 
paket, celovite rešitve poslovanja, ki jih imajo namen vpeljati v prakso. Če govorimo o 
majhnih in srednje velikih podjetjih, je skrajni tolerančni rok naročnika, da postane 
nov IS operativen, največ eno leto. To, da niti finančno niti časovno ni možno voditi 
deset ali več projektov hkrati, so podjetja v kratki evoluciji svetovalnega trga 
večinoma dojela, zato tudi naročniki postavljajo kot enega pomembnih kriterijev pri 
izbiri izvajalca število hkrati odprtih projektov ter zasedenosti izvajalcev. 
 
Oblikovanje novega trga, kjer bodo specialisti prisiljeni stopiti skupaj in delovati 
sinergijsko, je v prihodnosti pričakovano. 
 
Glede na storitve svetovanja pri vpeljavi celovite programske rešitve so naslednje 
prednosti, ko je svetovalec hkrati tudi uvajalec novega IS: 
• svetovalci so bliže razvijalcem, 
• prodajalec dobi hitro povratno informacijo o namestitvi rešitve in lahko hitreje 

naredi popravke po potrebi, 
• za samega ponudnika opreme oziroma storitve je ugodneje, da vpeljavo opravi 

sam, saj ima na ta način nadzor nad storitvijo nameščanja, 
• prenos znanja na informatika ali ključnega uporabnika je pomemben. 
 
V primeru, da je svetovalec tudi uvajalec, pa je slabost, da ni dodatnega nadzora nad 
vpeljavo, saj naročnik sistema ne pozna. 
 
Pomembni dejavniki, ki vplivajo na izbiro svetovalnega partnerja, so: 
• prevzemanje tveganja ob zastoju projekta ali napakah, 
• poznavanje problematike modulov, 
• referenčni projekti v drugih, po možnosti podobnih podjetjih, 
• število kvalificiranih svetovalcev (dokumentirane izkušnje), 
• poslovna kultura svetovalnega podjetja, 
• zmožnost povečanja virov za čas trajanja projekta. 
 
Osnovni namen svetovalnega podjetja kot partnerja je nuditi strokovno pomoč v fazi 
odločanja, za to pa morajo aktivno sodelovati vsi ključni nosilci procesov in 
funkcijskih področij znotraj podjetja, ki vsekakor najbolje poznajo poslovanje in 
zahteve, ki jih uporabniki pričakujejo od celovite programske rešitve. 
 
Lek je svetovalno ekipo izbiral dolgo časa. Želel je najboljše svetovalce v Sloveniji, 
zato se v pogodbi ni vezal na eno svetovalno podjetje, ampak je dopuščal možnost 
za podizvajalce. Ker sta v Sloveniji samo dve svetovalni podjetji, je jasno, da 
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svetovalci niso imeli izkušenj s farmacevtskimi podjetji, ki so specifična, in je bilo na 
začetku veliko težav z razumevanjem. Prav tako je govorica SAP-a drugačna od 
govorice podjetja. Zato so uporabniki določene besede razumeli drugače, kot so jih 
razlagali svetovalci. Veliko besed je bilo v angleščini in preden je bilo vse jasno, je 
včasih preteklo tudi 2 ali 3 dni. 
 
V podjetju Lek S.A. na Poljskem je SAP vpeljala interna ekipa, v kateri sem bil tudi 
sam. Tu smo imeli platformo že postavljeno, nekaj znanja smo že imeli, poznali smo 
procese in ljudi, Novartis pa je predpisal osnovne nastavitve. Dejstvo je, da je 
vodstvo za ta projekt predvidelo manj časa, denarja in da je bila tu jezikovna 
prepreka. Največ težav je bilo torej z razlago. V končni fazi pa je bil zaradi zahtev 
vodstva sistem vpeljan z vsemi osnovnimi funkcionalnostmi. Časa je bilo premalo in 
uporabniki so se veliko stvari učili tudi po produkciji. Dejstvo pa je, da se je tu že 
drugič pokazalo, da je podpora vodstva ključnega pomena, saj je bilo med vpeljavo 
nekaj kriznih situacij in nezadovoljstva, vendar je vodstvo Lek, d. d. in Novartisa 
uporabnike motiviralo in jim dalo vedeti, da druge poti ni. 
 
Če v podjetju vpeljuje interna ekipa, ki že ima znanja iz prejšnjih podjetij in dobro 
pozna delovanje podjetja, je vpeljava lahko hitrejša. Če to apliciramo na zunanjo 
ekipo, pomeni, da ne šolajo samo oni nas, temveč tudi mi njih, še posebej, če se nam 
prvi korak (preučitev procesov podjetja) ne zdi pomemben. 
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7 Prednosti in slabosti celovitih programskih rešitev 
 
7.1 Ključni problemi razvoja informatike 
 
Pri uresničevanju zastavljenih ciljev v okviru izpolnjevanja strateške vizije uporabe 
celovite programske rešitve lahko nastanejo številne težave, ki bi lahko pomembneje 
vplivale na uresničevanje ciljev. Težave in ovire, ki jih je moč zaznati v sedanjem 
sistemu in bi lahko resneje vplivale na uspešen razvoj strateškega informacijskega 
sistema, so (Willis, 2002, str. 37): 
• izjemno hitro spreminjajoče se delovno okolje, število uporabnikov 

informacijskega sistema se spreminja precej dinamično, 
• hitro spreminjajoča in včasih tudi nedefinirana zakonodaja (SAP to pokriva z 

lokalizacijo. Problemi pa nastanejo ob nedefiniranih zahtevah – kot nova 
davčna zakonodaja ob prehodu Slovenije v EU), 

• prevelika odvisnost od samo enega zunanjega izvajalca, 
• težave pri koordinaciji z zunanjimi izvajalci, 
• izjemno hitro spreminjajoče se poslovno okolje, ki mu obstoječi poslovni 

procesi le stežka sledijo oz. zahtevajo dokaj pogoste spremembe v samih 
procesih, 

• ni ustreznega procesnega vidika na izvajanje aktivnosti (ni ustreznih 
koordinatorjev za usklajevanje aktivnosti v poslovnem procesu), 

• ni ustreznega sistema nadzora, delegiranja, poročanja ter odgovornosti, 
• neenakomerna in neučinkovita vpletenost kadrov v poslovne procese, 
• neučinkovito obvladovanje ogromnih količin pisne dokumentacije, 
• velikanske količine strukturiranih podatkov, 
• problem varovanja podatkov, 
• neustrezna klima oz. kultura zaposlenih v podjetju, 
• neučinkovita izraba človeških virov in njihova nezadostna motiviranost za 

doseganje strateških ciljev, 
• odpor uporabnikov do sprememb v uporabi informacijskega sistema, 
• nerealna pričakovanja uporabnikov, 
• zaposleni niso ustrezno seznanjeni z možnostmi uporabe informacijskega 

sistema, 
• težave pri zagotavljanju sredstev za razvoj informacijskih sistemov in za 

usposabljanje ter izobraževanje zaposlenih v oddelku za IT. 
 
Vse to so problemi, ki jih bo treba ves čas opazovati in se ustrezno z njimi tudi 
spopadati, če želimo doseči zastavljene cilje tudi pri vpeljavi celovite programske 
rešitve. 
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7.2 Prednosti celovitih programskih rešitev  
 
Informacijska tehnologija je spremenila način dela. Celovite programske rešitve 
zahtevajo preurejanje poslovanja podjetij in močno združevanje vseh poslovnih 
procesov. Nov sistem omogoča ob pomoči programov za podporo delovnih procesov 
(angl. Business Workflow, v nadaljevanju BW) oblikovanje in optimizacijo poslovnih 
procesov, preprečuje podvajanje dela, onemogoča nepotrebno delo in naravnost 
zahteva timsko delo. BW omogoča dobro kontrolirane samodejne transakcije, kar 
močno izboljšuje storitve uporabnikom in s tem kontrolo dela. Omeniti velja 
ugotovitve različnih svetovalnih podjetij, namreč da se večina projektnih skupin bodisi 
ne zaveda njegove zmožnosti bodisi zavestno odloča, da ga ne bo uporabila zaradi 
posebnih zahtev in priprav, potrebnih preden se začne uporabljati. 
 
Celovita programska rešitev lahko na veliko načinov pomaga podjetju. Kot prvo lahko 
tak sistem zmanjša operativne stroške podjetja. Lahko povezuje vse dele podjetja, 
zato ima več kontrole nad operacijami in povečuje učinkovitost. Ker so vsi deli 
povezani med seboj, ljudje porabijo manj časa za izvedbo neke operacije. Ljudje 
imajo večji in hitrejši dostop do informacij, kar skrajša čas in sredstva za odločanje. 
 
Celovita programska rešitev pomeni lažji dostop do informacij, kar pomeni, da 
podjetje lahko hitro in preprosto dostopa do informacij. Podjetja imajo po navadi v 
starih sistemih več različnih vrst programske opreme, ki jih celovita programska 
rešitev druži v preprost sistem. 
 
Ne samo, da celovite programske rešitve pomagajo podjetjem upravljati procese bolj 
učinkovito, pomagajo tudi v specifičnih industrijskih panogah. V proizvodni industriji 
sistem SAP zagotavlja boljše storitve dostave in skrajšuje skupni proizvodni čas 
izdelka. Tudi projektno-servisna industrija lahko veliko pridobi s sistemom SAP, ker 
jim pomaga avtomatizirati storitve in skrajšati čas, hkrati pa hitro pridobivati 
informacije. V farmacevtski industriji SAP s svojimi funkcionalnimi prilagoditvami nudi 
podporo laboratorijskemu delu, specifični proizvodnji in zagotavljanju kakovosti. 
 
Prednosti, ki jih lahko podjetje z vpeljavo celovite programske rešitve pridobi, so 
neomejene: 
• finančnemu oddelku daje povečano kontrolo nad fakturiranjem, plačilnim 

prometom ter povečuje produktivnost ter izloča njihovo odvisnost od IT osebja 
za take operacije. 

• Zmanjšuje papirnate dokumente in skrbi za elektronske formate dokumentov 
za hiter dostop do informacij. 

• Izboljšuje pravočasnost informacij. 
• Večja natančnost informacij z več detajli, boljša predstavitev in priprava za 

revizorje. 
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• Izboljšan nadzor stroškov. 
• Hitrejši odziv za stranke. 
• Boljša likvidnost, zmanjšanje zamud pri plačevanju strank. 
• Boljši nadzor in hitrejše pridobivanje poizvedb. 
• Omogoča hitrejši odziv na spremembe v poslovnih operacijah in spremembah 

trga. 
• Pomaga pri doseganju konkurenčne prednosti z izboljševanjem poslovnih 

procesov. 
• Izboljšuje povezave ponudba-povpraševanje z oddaljenimi lokacijami in 

podružnicami v različnih državah. 
• Skrbi za enotno bazo podatkov partnerjev, ki jo uporabljajo vse aplikacije. 
• Izboljšuje mednarodne operacije s podporo različnim davčnim strukturam, 

plačilnim shemam itd. 
• Izboljšuje dostop do informacij in upravljanje v podjetju. 
 
Največja prednost celovite programske rešitve je visoka stopnja integracije. Paket 
SAP omogoča nove funkcionalnosti, je dokumentiran, stabilen in napreden izdelek. 
 
Odločitev za vpeljavo celovite programske rešitve je smiselna le v primeru, da so 
izpolnjeni naslednji pogoji: popolna podpora projekta s strani vodstva podjetja, 
pripravljenost prilagoditi poslovne procese v podjetju procesom znotraj celovite 
programske rešitve, vpeljava večine modulov, razpoložljivost ključnih kadrov na 
projektu, dosledno upoštevanje metodologije in postavljenih rokov ter izbira ustrezne 
svetovalne ekipe. 
 
Vpeljava celovite programske rešitve podjetju prinaša: 
• standardizacijo poslovnih procesov, 
• enkratno obravnavanje podatkov, 
• stalen tehnološki in vsebinski razvoj, 
• zmanjšano število potrebnih podsistemov, 
• natančno in stalno dokumentacijo sistema. 
 
Analiza funkcionalnosti po posameznih poslovnih funkcijah je pokazala, da celovite 
programske rešitve s svojo funkcionalnostjo v večini primerov presegajo nivo 
obstoječih informacijskih rešitev v podjetju. Evidentirane pomanjkljivosti oziroma 
razlike naj ne bi mogle pretehtati visoke stopnje integracije posameznih funkcij 
celovite programske rešitve. Na žalost to ni vedno res, saj integracija in celovitost 
rešitve velikokrat pomeni odrekanje posebnostim in v določenih primerih tudi 
izboljšanju dela poslovnega procesa. Dejstvo pa je, da ima, kdor se odloči za celovito 
programsko rešitev, celovito sliko, ki se ne ozira na malenkosti, temveč na skupek in 
integracijo, ki mu jo prinese. 
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Integracija funkcij prinaša izjemno pozitivne učinke za: 
• preglednost in sledljivost poslovanja, 
• boljši pretok informacij, 
• optimizacijo poslovnih procesov in posledično zniževanje stroškov poslovanja, 
• zmanjševanje napak v poslovanju, 
• enostavnejše vzdrževanje sistema. 
 
Omenjene prednosti lahko izkoristimo samo v primeru, če vpeljemo čim več modulov, 
oziroma s celovito programsko rešitvijo pokrijemo celotno poslovanje podjetja. Nove 
funkcionalnosti na področjih, ki so prej delno ali sploh nepokrite, so lahko 
tehnološkega vidika: 
• dejanska neodvisnost od strojne in sistemske programske opreme, 
• visoka stopnja združljivosti sistema, 
• relativno visoka stopnja fleksibilnosti, 
• navidezna enotna struktura tabel, 
• podpora fazni vpeljavi in 
• skrajšan čas vpeljave. 
 
Prednosti s poslovnega vidika: 
• povrnitev naložbe v kratkem času, 
• kontroliran in združljiv reinženiring poslovnih procesov, 
• osredotočenost na rešitve, ki temeljijo na referenčnih modulih, 
• ena sama vhodna podatkovna točka, 
• omogočanje hitrih in kakovostnih informacij - nudijo možnost izdelave sprotnih 

(procesnih) poročil (angl. Real -Time Accounting), 
• sposobnost prilagajanja novim IT potrebam podjetja (e-poslovanje), 
• relativno kvalitetno razvite in vgrajene kontrolne procedure, ki nudijo možnost 

revizije tako poslovnih kakor tudi revizijskih računalniških rešitev, 
• standardizacijo poslovnih procesov, 
• enkratno obravnavanje podatkov, 
• zmanjšano število potrebnih podsistemov, 
• natančno in stalno dokumentacijo sistema (Bancroft, 2001, str. 158). 
 
Množična uporaba paketa SAP in dolgoletne izkušnje zagotavljajo stabilnost 
delovanja. K stabilnosti delovanja pripomore tudi stroga ločitev razvojnega, testnega 
in produkcijskega okolja, ki jo SAP priporoča. 
 
Obravnavanje in sledenje spremembam je sestavni del sistema. Vse spremembe 
podatkov in programov so v sistemu evidentirane, prav tako pa je moč pomembne 
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podatke v sistemu upravljati s pomočjo t. i. upravljanja sprememb (angl. Change 
Management). 
 
Ker je SAP standarden sistem v velikih podjetjih, skoraj vsi ostali ponudniki 
informacijskih sistemov nudijo vnaprej izdelane vmesnike za povezavo na SAP. 
Integracija ostalih sistemov je zato zanesljivejša. 
 
SAP je tehnološko napreden produkt, kar pomeni skladnost s sodobnimi standardi in 
je neodvisen od operacijskega sistema in baze podatkov. Ponuja uporabniku prijazen 
uporabniški vmesnik in integracijo z orodji pisarniškega poslovanja. 
 
Zelo široka uporaba SAP-a zagotavlja varnost investicije, saj ima podjetje SAP 
odlične pogoje za nadaljnji obstoj, prav tako pa obstaja velika verjetnost, da bo v 
primeru zloma podjetja SAP neko drugo podjetje razvijalo produkt naprej. 
 
Ključni cilj projekta SAP je ocena upravičenosti takega projekta za podjetje s stališča: 
• pokritosti poslovnih procesov, ki potekajo v podjetju in njihove primerjave s 

standardnimi procesi v SAP-u, 
• vizije razvoja na področju informacijskega sistema z vidika pokritosti novo 

nastajajočih oz. bodočih procesov, 
• določitve zahtev po notranjih in zunanjih virih za vpeljavo, 
• arhitekture rešitev, pristopa k projektu, projektnih faz in trajanja projekta, 
• tehnične specifikacija sistema, 
• spoznavanja ključnih uporabnikov v podjetju s sistemom SAP in njegovo 

osnovno funkcionalnostjo, 
• usklajevanja obstoječih procesov z referenčnim modelom SAP, 
• ugotovitve razlik in potrebnih prilagoditev, 
• kot podlaga za ugotavljanje trajanja in vrednosti projekta. 
 
7.3 Slabosti celovitih programskih rešitev 
 
Čeprav imajo celovite programske rešitve veliko prednosti, pa obstajajo tudi nekatere 
slabosti. Na primer visoki začetni stroški so velik problem, ko se podjetje odloča za 
nakup takega sistema. 
 
Tudi čas je zelo pomemben dejavnik v podjetju. Celovite programske rešitve 
potrebujejo kar precej časa za vpeljavo, zato lahko upočasnijo rutinske operacije v 
podjetju. Lahko pride tudi do nezadovoljstva zaposlenih, saj sistem avtomatizira 
veliko rutinskih operacij, ki so jih prej opravljali, nastaja tudi problem z zaposlenimi, ki 
niso dovolj usposobljeni. To je problem, ki vpliva na celotno podjetje in veliko jih 
organizira tudi prekvalifikacijske programe. Vpeljava celovite programske rešitve 
zahteva ogromno naporov in sredstev za dosego končnega cilja. 
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Zapletenost celovite programske rešitve terja zahtevno in dolgotrajno vpeljavo. Ta 
traja med 18 in 36 mesecev in je odvisna od več dejavnikov: 
• obsega vpeljave produkta, 
• kompleksnosti in skladnosti procesov znotraj podjetja s procesi v okviru 

sistema, 
• števila sistemov, ki jih je treba integrirati, 
• hitrosti sprejemanja odločitev, 
• učinkovitosti projektnega tima in zunanjih svetovalcev. 
 
Izdelek SAP je razmeroma tog sistem, tako da so modifikacije sistema sorazmerno 
zahtevne in upravičene zgolj v izjemnih primerih. Sistem sicer dopušča spremembo 
dela ali celo celotne funkcionalnosti, vendar slednje: 
• onemogoča nadgradnje sistema s strani ponudnika paketa, 
• zmanjšuje zanesljivost delovanja, 
• onemogoča optimiranje odvijanja poslovnega procesa. 
 
Izkušnje z drugimi programskimi paketi so pokazale, da prekomerne modifikacije 
sistema niso prinesle dolgoročnih koristi. Vpeljavo SAP-a zato nujno spremlja 
sprememba nekaterih obstoječih poslovnih procesov (angl. Business Process 
Reengineering) in prilagoditev procesov sistemu SAP-a. To v fazi vpeljave sistema 
terja odločno podporo vodstva podjetja. 
 
V Sloveniji je zaradi majhnosti trga vprašljiva ustrezna zunanja podpora vpeljevanju 
produkta. Študija, ki je bila izvedena s SAP Slovenija in v katero so bili vključeni tudi 
nekateri ostali ponudniki storitev, je pokazala precejšnje težave pri pokrivanju 
določenih segmentov. V primeru konkretne vpeljave bo treba izbiri ustreznih 
partnerjev posvetiti veliko pozornost. 
 
Morebitni razlogi proti vpeljavi integralnega sistema so: 
• visoki stroški in dolgo trajanje vpeljave, 
• nadaljnji razvoj sistema je odvisen od zunanjega partnerja, 
• omejene možnosti modifikacije sistema, 
• veliko vloženega dela za pridobitev dodane vrednosti. 
 
7.4 Napake pri uvajanju celovite programske rešitve 
 
Najpogostejša napaka, ki jo zasledimo tudi v Sloveniji, je podcenjevanje odločitve 
oziroma nesistematičen pristop k izbiri najboljše rešitve. Ocenjevanje informacijskih 
potreb podjetja je največkrat smotrno prepustiti neodvisni instituciji ali svetovalcu 
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oziroma vsaj pridobiti nevtralno mnenje o smotrnosti nabave določene rešitve. Samo 
tako se lahko izognemo razočaranju in nepričakovanim stroškom (slika 12). 
 
Slika 12: Skupni stroški lastništva 

 
Vir: Kovačič, 1999, str. 40. 
 
Dejstvo je, da skupne stroške lastništva programskih rešitev (črtkana linija na sliki 
12), doseže kvečjemu 20 odstotkov slovenskih podjetij, ki uvajajo integriran IS. V 
ostalih 80-ih odstotkih primerov pa so vpeljave povzročile nekajkratne načrtovane 
stroške oziroma projekt ni bil uspešno zaključen. Slika 13 prikazuje posledice takšnih 
pristopov. 
 
Slika 13: Vpliv ustreznosti uvajanja programske rešitve na donosnost naložbe v 

informatizacijo poslovanja 

 
Vir: Kovačič, 1999, str. 40. 
 
Vsekakor je eden od negativnih dejavnikov hitro razvijajoči se trg programskih 
rešitev, ki mu tudi v najrazvitejših predelih sveta komaj sledijo. Posledica je ogromno 
pomanjkanje ustreznih kadrov. V Sloveniji imajo že velika podjetja resne probleme z 
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iskanjem ustreznih kadrov, v srednjih in majhnih pa so dobri informatiki, kot jih 
pojmujemo danes, prava redkost. Posledica so pogosto slabo opredeljene poslovne 
in informacijske potrebe bodočih uporabnikov. Gre torej za problematiko potrebnih 
znanj, ki naj bi jih zagotavljali informatiki ponudnika in obvladovali informatiki in 
uporabniki naročnika v širšem smislu (Kovačič, 1999, str. 41). 
 
Po vsem svetu so razvijalci celovitih programskih rešitev analizirali poglavitne 
poslovne postopke v najbolj uspešnih podjetjih na svetu, nato pa izdelali podatkovne 
strukture in referenčne modele zanje. Ta strategija je povzročila, da so celovite 
programske rešitve zelo zapletene, zato jih je treba nastaviti po poslovnih postopkih v 
konkretnem podjetju. Sistem SAP R/3 ima okoli 10 tisoč parametrov, ki jih je treba 
pravilno nastaviti, tako da programski paket podpira poslovne postopke na zahtevane 
načine. 
 
Nastavitev SAP-a oziroma parametrizacija dejansko zahteva ogromno število ljudi, 
dela in časa ter odlično poznavanje tako poslovanja podjetja kot tudi programskega 
produkta. Med najpogostejša tveganja pri vpeljavi celovite programske rešitve 
uvrščamo (Gams, 1998, str. 53): 
• neustrezno definiran pogodbeni odnos med kupcem in izvajalcem, 
• nerealno oziroma pomanjkljivo specifikacijo zahtev, 
• težave pri obvladovanju sprememb, 
• nepripravljenost naročnika na vpeljavo programskega paketa (organizacijsko, 

kadrovsko, tehnološko), 
• nepričakovane stroške uvajanja, 
• neustreznost kontrolnih pregledov v procesih dobave, uvajanja in vzdrževanja 

programskega rešitve, 
• nezadostne ali neustrezne operativne vire na strojni opremi naročnika, 
• zamudo dobave programskega paketa, 
• neustrezno izobraževanje uporabnikov, 
• politične razloge. 
 
Okvirni nabor znanj (slika 14, str. 59), ki jih potrebuje kupčev tim v procesu nabave 
celovite programske rešitve (Gams, 1998, str. 54): 
• zadostno znanje o poslovnih procesih, 
• osnovno znanje o procesu namestitve in vzdrževanja programske rešitve, 
• osnovno znanje o projektnem menedžmentu, 
• upravljanje sprememb, 
• metode reševanja problemov, timsko delo, metode izbire dobavitelja, 
• metode opredeljevanja zahtev, 
• osnovno znanje o pravnih podlagah v panogi v zvezi s programskim orodjem, 
• pogodbena raven storitve. 
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Slika 14: Osnovni viri znanja informatika 

 
Vir: Kovačič, 1999, str. 41. 
 
Vse spremembe, ki jih je treba vgrajevati v osnovno strukturo SAP-a, bistveno zvišajo 
stroške uvajanja, ob tem pa narašča tudi tveganje, ali bo še nepreizkušena dodelava 
res zadovoljila potrebe naročnika. 
 
Dejstvo pa je, da celovita rešitev ne more zadostiti vsem specifičnim zahtevam 
podjetja, podjetje pa je zelo redko pripravljeno spremeniti svoje postopke, med 
drugim tudi zaradi zapletenosti procesov v podjetju, ustaljenih postopkov in ljudi, ki so 
jih vajeni. 
 
Določene študije kažejo, da je vzrok za visoke stroške vpeljave velikokrat zapletenost 
velikih podjetij kot pa zapletenost rešitev samih. Študija vpeljav celovitih programskih 
rešitev v 14 podjetjih na Irskem nakazuje, da je trajanje in zapletenost vpeljave 
tovrstnih sistemov močno odvisna od podjetja (Ahlin, Zupančič, 2001, str. 284). 
 
Raziskava, ki jo je leta 1998 izvedlo švedsko podjetje Market-Visio za 446 nordijskih 
podjetij (Dahlen, Elfsson, 1999, str. 14), pove, da teoretično razmerje med ceno 
vpeljave in ceno programskega paketa (razmerja so od 2 : 1 do 3 : 1) tudi v praksi 
drži: približno 20 % investicije gre za strojno opremo, 20 % za programsko opremo in 
60 % za storitve svetovanja. Delež stroškov vpeljave IS kot ga podaja omenjeno 
podjetje, je prikazan na naslednji strani, na sliki 15.  
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Vpeljava je zelo občutljiva, saj je od nje odvisen končni uspeh. Nekatera podjetja so 
za to fazo porabila desetkrat višjo vrednost od vrednosti opreme same, pa rezultati 
še vedno niso zadovoljivi. 
 
Slika 15: Delež stroškov pri vpeljavi celovite programske rešitve 

 
Vir: Dahlen, Elfsson, 1999, str. 15. 
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8 Učinki po vpeljavi celovite programske rešitev podjetje 
 
Da bi nam lahko celovita programska rešitev zagotavljala varnost nakupa v smislu 
kasnejših nadgradenj, povezljivosti z drugimi rešitvami ter povrnitve same naložbe, 
moramo predvideti dejavnike oziroma zahteve, ki nam bodo vse to omogočile. 
 
V nadaljevanju so podana splošna izhodišča za sodobno celovito rešitev (Kovačič, 
1997, str. 11): 
• izdelan mora biti s sodobnim orodjem, ki omogoča objektni pristop k razvoju in 

uporabi rešitve, 
• imeti mora z odzivom na dogodke krmiljeno zasnovo, 
• rešitev ne pogojuje operacijski sistem (odprti OS – npr. Unix, MS), 
• razvit in dokumentiran mora biti z ustreznim orodjem CASE (angl. Computer-

Aided Software Engineering), 
• rešitev mora biti na voljo v izvorni ali vsaj opisani kodi, 
• rešitev mora uporabljati skupno in enovito bazo podatkov, 
• omogočena mora biti tipizirana uporaba funkcij na vseh modulih, 
• dobavitelj mora sodelovati pri vpeljavi rešitve (zagotoviti zadostno število 

izvajalcev), 
• vnaprej mora biti definirano vzdrževanje programske rešitve. 
 
Kriterije za ustreznega dobavitelja delimo na tehnično-tehnološke, vsebinske in 
naložbene (Kovačič, 1997, str. 12). 
• Tehnično-tehnološki kriteriji so: 

o zanesljivost, 
o celovitost in povezljivost modulov, 
o učinkovitost in funkcionalnost izvajanja, 
o prilagodljivost spremembam, 
o odzivnost vnosa in pridobivanja podatkov. 

• Vsebinski kriterij je korelacija pokrivanja rešitve in obravnavanega procesa. 
• Naložbeni kriteriji: ugotavlja se doba povračila naložbe, kjer opazujemo tako 

merljive kot nemerljive učinke oziroma rezultate. Pomembni so finančni pogoji 
ter dinamika financiranja. Navadno podamo tudi spremenljive stroške 
alternativne rešitve. 

 
Nabor priporočil (Ahlin, Zupančič, 2001, str. 287) za podjetje, ki se odloča za vpeljavo 
celovite programske rešitve: 
• obvezna je analiza obstoječega stanja, ki naj bo kar se da temeljita v bistvenih 

postavkah, 
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• analizo naj po možnosti izvaja neodvisni svetovalec (neobremenjen s 
podjetjem ali programsko rešitvijo), 

• če v analizi stanja sodelujejo ljudje, ki so že delali analizo v sorodnih podjetjih, 
je to precejšnja prednost, 

• programska rešitev naj zagotavlja podporo tudi dislociranim enotam podjetja, 
pri čemer naj vse enote uporabljajo isto bazo podatkov. 

 
Priporočilo pri vpeljavi celovitih programskih rešitev je, da je načeloma bolj primerno 
spremeniti poslovne postopke tako, da so prilagojeni programski rešitvi, kot pa 
prilagajati programsko rešitev trenutnemu poteku in organizaciji poslovanja. Z 
namenom, da bi se želenim poslovnim postopkom čim bolj približali, tudi proizvajalci 
celovitih programskih rešitev neprestano sistematično dodajajo svojim rešitvam nove 
funkcionalnosti, jih skušajo prilagajati različnim okoljem, da bi čim bolj zmanjšali 
obseg potrebnih naknadnih sprememb (Ahlin, Zupančič, 2001, str. 284). 
 
Vsak uporabnik naj se obvezno udeleži osnovnega izobraževanja, ki naj vključuje: 
• splošni del, kjer se posameznik spozna s pridobitvami novega sistema za 

podjetje in posameznika, 
• praktični del izobraževanja v obliki učnih delavnic, 
• uporabniki naj se prek vgrajenih sistemov pomoči izobražujejo ob delu samem, 
• informatiki naj v podjetju skrbijo, da so na voljo za svetovanje uporabnikom 

(help-desk, on-line svetovalni termini). 
 
Ko podjetje izbira ponudnika celovite programske rešitve, so pomembni naslednji 
kriteriji (Ahlin, Zupančič, 2001, str. 288): 
• podjetje, ki izvaja vpeljavo, mora podati seznam referenčnih projektov, 
• že pred vpeljavo je treba natančno opredeliti naloge, ki jih je do zaključka treba 

uresničiti, 
• izvajalno podjetje mora zagotoviti dovolj močno ekipo; velja nepisano pravilo, 

da mora imeti za vsak del programskega paketa usposobljena vsaj dva 
človeka, od katerih eden dela poln delovni čas oziroma v skladu s terminskim 
načrtom na projektu, 

• izvajalno podjetje mora določiti kompetentnega koordinatorja oziroma vodjo 
zunanjega tima, ki predstavlja vhodno točko za naročnika, 

• od proizvajalca programske opreme mora izvajalec pridobiti vsa potrebna 
dokazila, da zna rešiti vse dogovorjene oziroma pričakovane tehnične 
probleme, 

• proizvajalec programske opreme mora imeti certifikat kakovosti, 
• določiti je treba dosegljive časovne roke. 
 
V nadaljnjih točkah so opisani učinki, ki jih vpeljava celovite programske rešitve ima. 
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8.1 Sprememba odgovornosti uporabnikov 
 
Edini način, da se resnično razume, ali so bile spremembe uspešno vpeljane, je, da 
se preuči rezultate. Sistematičen način ni mogoč, kljub temu pa obstajajo dejstva, ki 
se jih moramo zavedati (Turban, 1999, str. 243): 
• obseg sprememb bo večji kot pričakovano, 
• največji napor se bo pojavil šele po vpeljavi, 
• obvladana sprememba je lahko draga, toda stroški so manjši v primerjavi z 

neobvladano spremembo. 
 
Pri sami vpeljavi sistema SAP nastanejo spremembe, ki imajo velik vpliv na 
zaposlene. Ko se zaposleni soočijo z večjo odgovornostjo ali drugačnimi vlogami, ko 
se njihovo delo spremeni tako, da so prepričani, da nimajo več zahtevanega znanja, 
ko zaposleni na katerem koli nivoju čutijo, da nimajo več nadzora nad lastnimi 
področji, lahko začutijo odpor do dela. 
 
Večinoma odpor sicer sčasoma izgine, ljudje se morajo biti sposobni naučiti poslovati 
na nov način in se udeleževati usposabljanj. Vodja mora vse to ustrezno usklajevati. 
 
Kar se tiče vodje projekta mora obvladovati veliko več kot le usposabljanje in 
komunikacijo. Razen če ne gre za reševanje širših vprašanj, je vodja projekta 
prepuščen sam sebi. V takem primeru nekateri sijajno uspejo, nekateri ne, večina pa 
jih je na sredini. 
 
8.2 Manjša potreba po razvojnih programerjih 
 
V preteklosti je oddelek IT analiziral poslovne potrebe in razvil sistem, ki je temeljil na 
modelu življenjskega cikla tradicionalnega sistema analiz, specifikacij, kodiranja, 
testiranja in vpeljave. Tako so nastali številni programi, ki jih je bilo treba vzdrževati 
zaradi novih računalnikov, prilagoditev in ostalih sprememb ter poslovnih potreb. 
 
Danes so številna podjetja sprejela strateško odločitev o nakupu programskega 
paketa in vsebina dela sistemskega analitika/programerja se je spremenila. Zdaj se 
oddelek IT prilagaja obstoječim programom, piše vmesnike za povezavo med moduli, 
programerji pa poskušajo razvozlati obstoječo programsko kodo.  
 
Potreba po programerjih se je zmanjšala, vendar jih še vedno potrebujejo za delo z 
vmesniki in poročanje, medtem ko razvojni projekti za njih ne obstajajo več. 
Programerji so iz strokovnih izvrševalcev postali predvsem pospeševalci/svetovalci s 
tehnološkimi izkušnjami. Najbolj uspešnim bo uspelo preiti na bolj timske, manj 
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neodvisne načine dela. Prilagajanje, ki ga zahteva sistem SAP, je zelo zanimivo in bi 
moralo biti izziv za vse zavzete strokovnjake IT. 
 
Vsebina operativno usmerjenega dela se je spremenila iz starih sistemov IBM na 
SAP okolje, ki temelji na neodvisni bazi in operacijskem sistemu, cilj pa je isti, torej 
delovanje sistema in njegova optimizacija. 
 
Z vpeljavo SAP-a se delo informatikov, ki so v prejšnjih informacijskih sistemih 
praviloma skrbeli zgolj za operativne aktivnosti, usmeri v naslednje naloge (Turban, 
1999, str. 246): 
• izdelava in razvijanje poslovnega modela podjetja, 
• izvajanje skrbništva nad bazo podatkov, 
• sodelovanje pri načrtovanju (z neodvisnim partnerjem ali izvajalcem) in 

spremljanju izvajanja projektov na področju vpeljave, 
• skrb za načrtovanje, nabavo in razvoj ter vzdrževanje računalniških aplikacij, 

programske in komunikacijske opreme, 
• izobraževanje ter sugestije uporabnikom programskih rešitev o možnostih 

prenove poslovanja in informatike, 
• prilagajanje organizacijske strukture poslovnim potrebam, 
• vpeljava novih informacijskih orodij in programskih rešitev (vodenje 

dokumentov, projektov, direktorski IS, kontroling ipd.), 
• načrtovanje stroškov in naložb v informatiko, 
• neprestano izobraževanje v najhitreje se razvijajoči panogi (sejmi, konference, 

tečaji), 
• sodelovanje pri strateškem načrtovanju razvoja podjetja. 
 
Zaradi zgoraj opisanih točk se mora vodstvo podjetja in sektorja IT tega zavedati in 
ljudi pripraviti na drugačno vlogo v podjetju. 
 
8.3 Večja vpletenost uporabnikov 
 
Projektni timi za vpeljavo SAP-a R/3 so sestavljeni iz večinskega dela uporabnikov in 
nekaj ljudi iz informacijske tehnologije s kombinacijo strokovnjakov za module SAP. 
Uporabniki so primerni za sprejemanje odločitev glede konfiguracije zaradi svojega 
poslovnega znanja, zato poganjajo projekt. To dejstvo predstavlja spremembo 
odgovornosti in moči. Uporabniki nadzirajo svoje poslovne rešitve, ustrezno temu pa 
morajo prevzeti tudi krivdo, če sistem zamuja, presega odobrena sredstva ali pa ne 
reši problema. Ker po navadi niso navajeni prevzemati odgovornosti za svoj IS, je 
treba osvojiti nove sposobnosti in znanja, kar pomeni, da informacijska tehnologija 
nima več nadzora nad dizajnom sistema. 
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8.4 Razcep med strategi in uvajalci 
 
Med strateško zamislijo o vpeljavi določenega sistema in dejanji, ki jih je treba izvršiti, 
obstaja prepad. Tabela 5 prikazuje vzroke za morebitne zaplete. 
 
Tabela 5: Razlike med strategi in uvajalci 
 
 
 
 
 
 
 
Vir: Bancroft, Seip, Sprengel, 2001. 
 
Na vertikalni osi imamo stratege, tiste, ki so odgovorni za uresničitev strategij. Na 
horizontalni osi pa sta prikazani dve žarišči teh posameznikov. Strategi so učinkoviti 
pri določitvi konteksta strategije. Uvajalci pa se odlikujejo pri aktivnostih, ki so 
potrebne za uresničitev načrta. Težave se pojavijo v zgornjem desnem in spodnjem 
levem kvadrantu. Strategi namreč redko razumejo posledice dejanj, ki jih narekuje 
njihova strategija, uspeh pa je pogosto odvisen prav od podrobnosti. Uvajalci pa v 
glavnem verjamejo, da razumejo kontekst strategije, pogosto pa se ne zavedajo vseh 
razsežnosti, ker jim tega strategi niso dobro razložili. Vodstveni in strateški kader 
morata te razlike obvladovati. 
 
8.5 Zaustavitev in vzdrževanje pričakovanj 
 
V projektu je prvi korak informiranje in razprava o pričakovanjih. Določimo vloge, ki jih 
bo vsak igral v projektu, vsakdo pa se zaveže, da bo izpolnil dolžnosti. Kljub vsem 
pripravam, člani tima kmalu ugotovijo majhne neskladnosti z osnovnim dizajnom. Te 
majhne težave pa zrastejo in končno ugotovimo, da ne delimo več istih pričakovanj. 
Vodja projekta mora višjemu vodstvu priznati, da pričakovanj ne bodo mogli izpolniti. 
Ponovno smo na točki odločitve, ki pa žal ni brez močne čustvene vpletenosti. Ljudje 
so lahko jezni, polni odpora, razočarani. Izbirajo pa lahko med prekinitvijo projekta 
(ponavadi se zaradi veliko vloženega denarja to ne zgodi), ali novim poizkusom in 
ponovnimi pogajanji pod pritiskom. Najbolj uspešno je ponovno pogajanje, ko se 
pojavijo prvi znaki težav. To je proces prilagajanja ciljev. Skupni cilji ostanejo stabilni, 
njihove podrobnosti pa se spreminjajo. 
 

ZASTAVITE RAZUMITE 
POSLEDICE 

RAZUMITE / 
USTVARITE 
ZAMISEL O 
DEJANJU 

IZVEDITE 
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9 Prihodnost celovitih programskih rešitev 
 
V praksi je vidno, da je že sam vpogled v poslovne procese priložnost, da iz 
poslovanja dejansko iztisnemo še marsikaj. V mislih moramo imeti, da je proces, ki 
ga ponuja programska rešitev, rezultat ogromno poizkusov, ki so jih premlevali 
izkušeni analitiki s svetovalci poteka poslovnih procesov. Seveda pa se moramo 
zavedati, da vsi ti ljudje ne vedo prav nič o podjetju. Ne glede na vse, predstavlja 
celovita programska rešitev, ko je enkrat vpeljana v podjetje, odličen vzvod za 
specifične nadgradnje za različne službe in oddelke v podjetju. 
 
Tržni analitiki predvidevajo nadaljnjo rast trga celovitih programskih rešitev z 
naslednjimi ugotovitvami (Jakovljevič, 2001, str. 2): 
• naraščala bo prodaja komplementarnih modulov že obstoječim uporabnikom 

celovitih programskih rešitev, kajti večina uporabnikov je namestila le osnovne 
module ali pa se bodo IS v podjetju namestili tudi v vse odvisne družbe, 

• po predvidevanjih bo konverzija evropskih valut v evro povzročila podoben 
plaz namestitev, tokrat med malimi in srednje velikimi podjetji, kot je bil prehod 
v leto 2000 ključen predvsem za velika podjetja, 

• podjetja bodo še nadalje težila po zamenjavi svojih zastarelih IS s celovitimi 
programskimi rešitvami, 

• pojav globalizacije zahteva popoln nadzor nad poslovanjem, kar je z vpeljavo 
intregrirane rešitve enostavno dosegljivo, 

• vse ostrejša konkurenca zahteva pridobitev določene strateške prednosti, kar 
se nemalokrat izraža prav v posodobitvi IT. 

 
Kaj novega se na področju IT pričakuje v naslednjih letih, sta v pet najbolj 
perspektivnih raziskovalnih področij strnila raziskovalca vodilnega podjetja za tržne 
raziskave na področju IT Gartner (Fenn, Linden, 2001, str. 2): 
• razvoj t. i. živčnega sistema podjetja – razvojno področje, kjer naj bi bila želena 

programska rešitev sestavljena iz komponent poslovne infrastrukture, 
komponente bi delovale na principu ''plug-and-play'', 

• poudarek na razvoju upravljanja odnosov s kupci – bolj kot bodo celoviti 
sistemi prodrli v vse pore poslovanja, bolj se bo treba potruditi za kupce, 

• trgovsko sodelovanje (angl. Colaborative-Commerce) oziroma t. i. ERP II 
model in elektronska nabava (angl. E-Procurement) – gre za poenostavitev in 
izboljšanje medorganizacijskega poslovanja prek interneta, 

• informacijska pismenost – naučiti se, kako potegniti prednosti iz razpoložljivih 
informacijskih virov, 

• povsod navzoča informatizacija – gre za razvojno področje, ki si prizadeva za 
integracijo IT vedno in povsod: v izdelke, storitve, kraje ter ljudi. 
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Od sredine devetdesetih let prejšnjega stoletja se je večina podjetij opremila 
predvsem v internih funkcionalnostih podjetja (angl. ''back-office''). Splošna uporaba 
interneta pa je v zadnjem času pripeljala do pravega preobrata v načinu poslovanja. 
Princip dostopnosti podjetij 24 ur dnevno, sedem dni v tednu je postala vsakdanjost. 
 
Proizvajalna podjetja so se zaradi tega morala prilagoditi. V novem modelu, ki so ga 
v podjetju Gartner poimenovali C-commerce oziroma Colaborative Commerce ali 
ERP-II model, je zahtevana tesna integracija in interakcija vseh sodelujočih v 
poslovanju – kupcev, dobaviteljev, zaposlenih, pogodbenih partnerjev ter vsakogar 
vzdolž oskrbovalne verige. 
 
V takšni ekonomiji je zmožnost proizvajalca, da sodeluje v vrednostni verigi, več kot 
nujna lastnost za preživetje. Odločitve o informatizaciji poslovanja v podjetju so 
postale dobesedno kritične in strateške. 
 
Eden od načinov, kako skrajšati čas uvajanja, je ta, da sisteme predhodno nastavimo 
za potrebe določenih panog. Pri velikih sistemih ni bila redkost, da so uvajalni časi 
zahtevali dve do tri leta ali več. Programsko rešitev je bilo treba potem, ko je bila 
fizično že nameščena, nastaviti še na poslovanje podjetja in na značilnosti panoge, ki 
ji podjetje pripada. Z določeno stopnjo predhodnih nastavitev ter z odstranitvijo 
nepotrebnih delov programske rešitve se uvajalni čas bistveno skrajša. Cena in 
kompleksnost programskih produktov sta torej tista dejavnika, ki ju bodo morali 
ponudniki rešiti in poiskati inovativne rešitve. 
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10 Zunanje izvajanje 
 
Velika konkurenčnost v današnjem poslovnem svetu zahteva ozko usmeritev na 
točno določeno področje dela, ki ga podjetje obvlada. Preostale funkcije lahko 
prepusti za to specializiranim podjetjem. Ideja je, da del poslovanja temelji na 
zunanjem izvajanju (angl. outsourcing), podjetje pa obdrži in ohranja samo strateško 
pomembne funkcije.  
 
Pri nas se to ne izvaja pogosto. V želji po čim višjih dobičkih bi vsak rad čim večji kos 
pogače, a bi natančen izračun velikokrat pokazal, da bi se še kako izplačalo določen 
segment poslovanja izvajati zunaj podjetja. Dejstvo pa je, da se je treba tudi 
zunanjega izvajanja lotiti skrbno, premišljeno in v izogib napakam upoštevati 
priporočila, ki jih zasledimo v sodobni literaturi s področja informatike. V tujini tovrstne 
storitve poimenujejo ASP storitve (angl. Application Service Provider). Po Ohu 
povzemam, da celovita programska rešitev ni namenjena zunanjemu izvajanju, če pa 
že, potem zahteva sodelovanje na dolgi rok, ki mora preiti v strateško sodelovanje. 
Za to je potrebno veliko časa in napora obeh partnerjev. Trendi razvoja 
organizacijskih struktur izpostavljajo razvoj t. i. virtualnih podjetij, ki predstavljajo prav 
vzvod za rast trga storitev zunanjega izvajanja (Oh, 2000, str. 24). 
 
Skukan pravi, da so funkcionalnosti podjetja, za katere se pokaže, da jih podjetje ne 
obvladuje, na primer nabava, računovodstvo, kadrovanje, pravna služba, logistika, 
elektronsko poslovanje, kandidati za zunanje izvajanje. Vloga službe za informatiko 
se v podjetju spremeni iz storitvene v svetovalno dejavnost. Informatiki s tem 
pridobijo novo nalogo. Odslej svetujejo vodstvu podjetja, kako naj prilagodi strateški 
del poslovanja, da prehitijo konkurenco. Za odločitev o tem, kateri del poslovanja bo 
podjetje zaupalo zunanjemu izvajalcu, ni nekega splošnega pravila, odvisna je od 
vrste poslovanja in pomembnosti poslovanja za podjetje. Posli, ki so strateški in niso 
ključni, ali posli, ki so ključni in niso strateški, predstavljajo mejno območje, za katero 
se mora vodstvo podjetja odločiti, ali jih bo (na primer s prenovo poslovnega procesa) 
uvrstilo v jedro (angl. core business) ali pa jih bo izločilo v zunanje izvajanje (Skukan, 
1998, str. 28). Skukan navaja prednosti zunanjega izvajanja: 
• zmanjšanje transakcijskih stroškov in investicij, 
• manjša odgovornost za razvoj in delovanje IT storitev, 
• podjetje se povsem posveti svojemu osnovnemu poslu. 
 
Slabosti zunanjega izvajanja: 
• izgublja se nadzor nad IT storitvami, 
• če bi si hoteli premisliti, je relativno težko vzpostaviti prvotno stanje, 
• IT storitve potrebujejo vodenje in sledenje s strani svetovalnega podjetja. 
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Med glavne razloge, da se zunanje izvajanje predvsem pri nas pa tudi ponekod v 
svetu pravzaprav ni povsem uveljavilo, lahko naštejemo (Skukan, 1998, str. 25): 
• nerealna pričakovanja oziroma ponudbe, 
• neustrezno vodenje projekta pri naročniku, 
• naročnik nima jasno določenih poslovnih ciljev, 
• pojav nepričakovanih sprememb v poslovanju in tehnologiji, 
• naročniki ne posvečajo vodenju projekta dovolj pozornosti, časa in človeških 

virov, 
• izvajalec ne more zagotoviti pravočasnih, kakovostnih in učinkovitih rešitev, 
• projekti so zaupani ljudem z neprimernim znanjem, 
• cenovno neprimerno zastavljeno izvajanje (pogodba naj omogoča dinamično 

spreminjanje cen), 
• izvajalec ni tako aktiven, kot se od njega pričakuje, 
• menjava ljudi na projektu je prevelika. 
 
Glavni razlogi, da podjetja danes poiščejo zunanje izvajanje, so (Skukan, 1998, str. 
29): 
• zmanjševanje stroškov (75 %), 
• nove storitve (20 %), 
• porazdeljeno tveganje, porazdeljen uspeh (5 %). 
 
Celovite programske rešitve potrebo po zunanjem izvajanju izničijo, saj so 
namenjene popolnemu nadzoru informacij in integraciji med procesi, ki bi jo z 
zunanjim izvajanjem izgubili. Zaradi širitve potreb po novih funkcionalnostih v podjetju 
je vprašanje, ali je mogoče s pomočjo celovite programske rešitve voditi zunanje 
izvajanje za več podjetij hkrati. V tem primeru zunanji izvajalec s celovito programsko 
rešitvijo pokriva vzdrževanje in razvoj novih funkcionalnosti, samo podjetje pa se 
lahko posveti izvajanju ključnih operacij. 
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11 Revizija celovite programske rešitve 
 
Za nemoteno zagotavljanje konkurenčne strategije s pomočjo strateškega 
informacijskega sistema je najpomembnejši nadzor nad njegovim delovanjem in 
revidiranjem. Šele ko bo vodstvo podjetja doseglo določeno mero zaupanja v 
strateško vlogo IS, bodo izpolnjeni pogoji za njihovo nadaljnjo podpiranje pri 
uresničevanju konkurenčne strategije. Menim, da se mora vodstvo podjetja zavedati 
odvisnosti učinkovitosti in uspešnosti poslovanja od razpoložljivosti IS. Poleg tega 
pomeni sistem, ki optimalno podpira poslovne procese in ki se je sposoben 
pravočasno prilagoditi nastalim spremembam v poslovnem okolju ter hkrati zagotoviti 
neprekinjeno poslovanje, za podjetje konkurenčno prednost.  
 
Za vodstvo podjetja ni in ne sme biti dovolj samo zagotovilo ponudnika celovite 
programske rešitve, da je vse v najlepšem redu in da do motenj v poslovanju zaradi 
informacijskega sistema ne more priti. To vlogo mora prevzeti zunanji neodvisni 
revizor, katerega naloga je pregled zaupnosti informacij, razpoložljivosti in celovitosti 
IS. Celovite programske rešitve naj bi bile že same po sebi revidirane, ker so procesi 
standardizirani, vendar kot iz pričujočega dela lahko razberemo, ne moremo mimo 
dodatnega razvoja in specifičnih nastavitev, ki vsako rešitev naredijo unikatno. Zato 
je pomembno, da so tudi celovite programske rešitve validirane .  
 
Razlogov, zakaj je do potrebe po zunanjem revidiranju IS prišlo, je več (Odar, 2002, 
str. 14) : 
• izjemno hiter razvoj informacijske tehnologije povzroča, da vlagamo v varnost 

in zaupnost teh sistemov premalo naporov, 
• poslovanje podjetja in doseganje njegovih ciljev je postalo odvisno od 

delovanja IS, 
• ponudba informacijskih rešitev je vedno bolj pestra in vse težje se je odločiti za 

ustrezno, 
• pomanjkljivo znanje notranjih informatikov s področja revidiranja IS. 
 
Vloge zunanjih revizorjev zahtevajo vse več informacijskega znanja. Pred pričetkom 
postopka revidiranja je treba natančno analizirati tveganja, povezana s poslovanjem, 
ki so podana že v poslovni strategiji podjetja. Na osnovi tega je mogoče določiti 
potrebne in zadostne kontrole, ki bodo tveganja minimizirala na še sprejemljivo 
raven. Preverjanje varnih, uspešnih in učinkovitih uporab informacijske tehnologije v 
poslovnih procesih terja zelo dobro poznavanje tveganj, povezanih s poslovanjem, in 
načine za zgodnje odkrivanje prisotnosti tveganj. V zvezi s tem je treba presoditi, 
kakšna je priporočljiva uporaba informacijske tehnologije in kako naj bodo oblikovani 
kontrolni mehanizmi, ki bodo zmanjševali potencialno tveganje, ki mu je izpostavljeno 
podjetje z uporabo informacijskega sistema.  
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Krstov (1999, str. 27) pravi, da je namen revidiranja IS: 
• določitev kritičnih delov IS, 
• določitev manjkajoče ali pomanjkljive dokumentacije in standardov v zvezi z IS 

v podjetju, 
• določitev in razvrščanje ključnih poslovnih procesov, 
• ocena ustreznosti in zadostnosti informacijske podpore tem procesom, 
• določitev ključnih tveganj, povezanih s poslovnimi procesi, 
• pregled skladnosti strategije in dolgoročnih načrtov informatike s strategijo in 

dolgoročnimi načrti podjetja, 
• organiziranost in umestitev informacijske dejavnosti v podjetju, 
• ugotovitev ključnih tveganj, povezanih z informacijsko tehnologijo, 
• ocena skladnosti IS s standardi in priporočili (na osnovi te ocene so 

predstavljeni predlogi ukrepov, potrebnih za izboljšanje izvajanja posameznih 
poslovnih procesov v skladu s priporočili in standardi). 

 
Varno ravnanje z IS je zelo zapleteno in zahtevno, zato je na področju zagotavljanja 
zakonitosti in preprečevanja prevar prišlo do potrebe po profesionalni oceni 
kontrolnih sistemov in informacijskih rešitev. V ta namen se je oblikovala vloga 
revizorja IS. Globalno najbolj cenjen je naziv pooblaščeni revizor informacijskih 
sistemov (CISA - Certified Information System Auditor). Pridobitev tega naziva 
nadzira mednarodna organizacija revizorjev (ISACA - IS Audit Control Association), 
ki je izdala zbirko priročnikov, katerih osnovni namen je raziskati, razviti, 
dokumentirati in predstaviti mednarodno priznan, kakovosten in nenehno izpopolnjen 
okvir nadzorovanja IS. Priročniki so namenjeni upravljavcem poslovnih procesov, 
profesionalcem s področja IS in revizorjem. (Odar, 2002, str. 30) 
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12 Sklep 
 
Velike svetovne spremembe, ki določena podjetja zavihtijo med uspešna, ostala pa v 
propad. Te spremembe podjetja, ki ne ujamejo zadnjega vlaka v informacijsko 
družbo, izrivajo na stranpoti, kjer praviloma samo še usahnejo. V obdobju sprememb 
na področju poslovanja, ki jih prinaša napredek informacijske tehnologije se ta 
uporablja kot strateško orodje, ki omogoča ne le pregled podatkov ter izvedbo 
komunikacij, temveč tudi informacijsko podporo skupinskemu delu. Preprost dostop 
do želenih podatkov, povzroča tudi bistvene spremembe podjetja, ki gre v smeri 
čedalje večje sploščenosti organizacije in s tem k večji odgovornosti posameznika. 
Sodobno podjetništvo zahteva od današnjih informacijskih sistemov podporo 
odločanja tako vodstva podjetja za potrebe strateškega odločanja kot tudi na vseh 
nižjih nivojih za potrebe taktičnega in operativnega odločanja v posameznem 
podjetju. 
 
Ključnega pomena pri procesu odločanja, ki ga izvaja vodstvo, pa so odgovori na 
naslednja vprašanja glede na demografske lastnosti projekta in glede na prednosti, ki 
jih bo podjetje pridobilo z nakupom in vpeljavo ERP. 
 
1) DENAR - Kolikšen je celotni proračun za izvedbo projekta ter dopustna in 

sprejemljiva meja odmika? 
2) ČAS - Začetni in končni termin za izvedbo projekta ter dopustna in sprejemljiva 

meja odmika. 
3) ZNANJE - Kakšno in katero znanje je potrebno za izvedbo projekta, in način, 

kje in kako ga pridobiti? 
 
To je najmanj, kar mora biti pred odobritvijo projekta jasno določeno in zapisano s 
številkami. Prednosti, ki jih bo pridobilo podjetje z nakupom in vpeljavo celovite 
programske rešitve, se morajo nanašati na: 
• optimiranje zalog, 
• zagotavljanje nepretrganosti poslovanja ter dostop do informacije v vsakem 

trenutku, 
• izboljšanje komuniciranja s poslovnimi partnerji, 
• omogočanje oziroma izboljšanje e-poslovanja, 
• preglednost informacij brez podvajanja podatkov. 
 
S to nalogo sem prišel do ugotovitev, glede učinkovite vpeljave celovite programske 
rešitve, ki jih podajam v nadaljevanju: 
• PROCESI – treba jih je preučiti pred vpeljavo novega sistema, 
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• ORGANIZACIJA – npr. SAP že sam po sebi spremeni način dela in 
organizacijo, zato se je treba na to pripraviti in odpraviti odvečne procese in 
delo ter ljudi reorganizirati, 

• STROŠKI – načrtovati dovolj velik proračun z najmanj 10-odstotno rezervo, 
• LJUDJE – izbrati dobre, angažirane ljudi in jih znati motivirati, 
• VODSTVO – popolna podpora vodstva podjetja in njegova angažiranost ves 

čas trajanja vpeljave – za razpoložljivost in hitrost sprejemanja ključnih 
odločitev, 

• TIM – člani ožje projektne skupine, približno 5 do 10 ljudi na modul so 
primarno vezani na projekt, kar pomeni, da so vsaj 80-odstotno razpoložljivi na 
projektu, in da se v projektno skupino imenuje ljudi, ki imajo ustrezne 
pristojnosti in sposobnost za timsko delo, 

• ODPOVEDOVANJE – poslovni procesi podjetja se prilagodijo procesom 
novega IS. To tudi pomeni, da se v prihodnje vse rešitve skuša najprej poiskati 
v okviru celovite programske rešitve, 

• ROKI – dosledno upoštevamo metodologijo in postavljene časovne roke, 
• VALIDACIJA – če želimo zagotoviti kontrole nad delovanjem sistema, 

potrebujemo še dodatne vire, tako denarne kot človeške. Moje mnenje je, da 
hkrati s produkcijo ne moreš postaviti validiranega sistema. 

 
Izzivi pri uvajanju celovite programske rešitve oziroma sistema SAP so v 
nepoznavanju pojma celovite programske rešitve in tem, da se zgoraj opisanih 
dejstev podjetje ne drži. Treba se je zavedati, da je celovita programska rešitev trend 
sodobnega sveta. Integriran sistem, ki je povezan in v katerem je trenutno stanje 
podjetja vsak trenutek možno analizirati, prinaša veliko konkurenčno prednost. 
Podjetja pa se ne zavedajo, da zaradi trenda rasti celovitih programskih rešitev 
oziroma sistema SAP ta sistem ni idealen. 
 
SAP je trenutno vodilno podjetje na področju celovitih programskih rešitev, zato 
večina velikih podjetij, ki razmišljajo o celoviti programski rešitvi, na koncu izbere 
SAP, kar ni nujno dobra odločitev. Veliko podjetij mora izbrati SAP, ker so v lasti 
večjega podjetja, ki jim to predpiše, veliko pa se jih zanj odloči zato, ker ga imajo tudi 
druga podjetja, ki pa morda niti nimajo podobnih procesov.  
 
Navedel bi še, da je po mojem mnenju vpeljava samo enega modula SAP (ponavadi 
finančnega) nesmiselno, saj je temeljna prednost SAP-a integracija med različnimi 
moduli in možnost povezave. Celovite programske rešitve so po mojem mnenju 
primerne samo za velika podjetja, ki imajo nepregledne baze podatkov, veliko 
informacij in težko obvladljive procese. Vpeljava celovite programske rešitve v 
trgovsko podjetje je nesmiselna, čeprav poznam primer, ko so jo svetovalci vpeljali, 
ker so pač potrebovali delo in jim je uspelo prepričati uporabnike. 
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Hkrati z razvojem trga celovitih programskih rešitev so se razvile tudi storitve 
svetovanja. Osnovni problem svetovalne dejavnosti na področju celovitih 
programskih rešitev je zagotavljanje dobrega, usposobljenega kadra v izredno hitro 
razvijajoči se panogi. Izbira ustreznega partnerja s čim več izkušnjami in uspešnimi 
referencami je torej ključna pri vpeljavi nove celovite rešitve. Vpeljava 
informacijskega sistema zahteva interdisciplinarnost, dnevno sledenje toku in 
trendom informacijske tehnologije, sposobnost analize obstoječih stanj in odlično 
poznavanje poslovnih funkcij podjetja, kot so procesi prodaje, nabave, logistike, 
računovodstva, upravljanja s človeškimi viri, upravljanja sprememb, prenove 
poslovnih procesov, specifična industrijska znanja, poznavanje zakonitosti 
elektronskega poslovanja, prednosti in slabosti zunanjega izvajanja ter projektnega 
vodenja. 
 
Potrdil sem tezo, da je vpeljava celovite programske rešitve kadrovsko, časovno, 
stroškovno, poslovno in informacijsko zelo zahteven projekt. Uspeh tako 
kompleksnega projekta je odvisen od podpore vodstva, nagrajevanja zaposlenih, 
primernih svetovalcev, dovolj časa za izvedbo šolanja uporabnikov in zaposlenih v 
oddelku za informatiko ter sposobnosti upravljanja sprememb in prave stopnje 
prenove poslovnih procesov. S tem sem potrdil tudi trditev, da vpeljava ni zgolj 
domena informatikov. 
 
V svojem delu sem dokazal, da celovita programska rešitev ne prinaša prednosti ob 
nenatančni vpeljavi in ni primerna za vsako podjetje. Predvsem ni primerna za 
podjetje, katerega vodstvo prej ne preuči svojih poslovnih procesov in se o 
prednostih in slabostih za svoje podjetje ne pozanima pri zunanjem neodvisnem 
svetovalcu. Specifične nastavitve, programiranje in prilagoditve so zaradi tega vsaj v 
manjši meri nuja in vsaka vpeljava je zato unikatna. Seveda pa tudi ni primerna za 
podjetje, ki ni pripravljeno v večji meri sprejeti procesov celovite programske rešitve. 
Čeprav lahko ponuja prilagojene procese posameznim panogam, je jasno, da glede 
na to, da dela za širok spekter, ne more pokriti vseh procesov kot jih lahko nekateri 
manjši specializirani produkti. Morda pa se bo čez 10 let pokazalo, da so konkurenčni 
tisti, ki uporabljajo manjše specializirane in bolj fleksibilne sisteme. 
 
Ugotovitve, do katerih sem prišel v svoji nalogi, so pomembna informacija za 
podjetja, ki razmišljajo o vpeljavi celovite programske rešitve. Kljub temu, da je vsak 
primer vpeljave poseben glede na stroko podjetja, sem v nalogi navedel ključne 
točke, na katere morajo biti podjetja pozorna. Moje ugotovitve ob vpeljavi SAP-a v 
Leku, npr. sprememba odgovornosti uporabnikov in razcep med strategi ter uvajalci, 
podajajo objektiven pogled na vpeljavo celovite programske rešitve. 
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