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1  UVOD 

1.1  Problematika in namen magistrskega dela 
Uvajanje celovitih programskih rešitev ali rešitev ERP (angl. 

Enterprise Resource Planning) je eden od pomembnih pristopov k 

poslovni prenovi in informatizaciji poslovanja, ki vodi zlasti 

k u činkovitejšemu obvladovanju podatkov ter natan čnejšemu 

napovedovanju poslovnih dogodkov. Takšno programsko  rešitev 

lahko opredelimo kot celovito povezan in na poslovn em modelu 

organizacije temelje č sistem, ki ob uporabi sodobne 

informacijske tehnologije vsem poslovnim procesom, tako 

organizaciji kot tudi z njo povezanim poslovnim par tnerjem, 

zagotavlja optimalne možnosti na črtovanja, razporejanja virov 

in ustvarjanja dodane vrednosti.  

 

Implementacije celovitih programskih rešitev se raz likujejo od 

tradicionalnih glede obsega, kompleksnosti, vpliva na 

organizacijo in stroškov projekta ter posledi čnih poslovnih 

učinkov v primeru neuspešnosti projekta. Implementaci ja 

celovite programske rešitve u činkuje na celotno organizacijo, 

medtem ko imajo tradicionalni projekti obi čajno vpliv na 

omejeno podro čje organizacije. Pri tem so projekti ERP pogosto 

povezani s prenovo poslovnih procesov, kar je posle dica 

osvajanja najboljše prakse, ki je vgrajena v tovrst ne rešitve. 

Stroški projektov implementacije celovitih programs kih rešitev 

so ob čutno višji od tradicionalnih projektov in neuspehi lahko 

močno vplivajo na organizacijo. Gre torej za strateško  

pomemben, pogosto tudi nujen projekt, ki ima lahko dolgoro čno 

bodisi zelo pozitivne bodisi pogubne posledice.  

 

Tuja in doma ča praksa na tem podro čju kažeta, da gre za 

projekte z visoko stopnjo tveganja in razmeroma niz ko 

uspešnostjo. Množica implementacij celovitih progra mskih 

rešitev se je izkazala za neuspešne ali zgrešene. V  svetu je 

uspešnih le od 9 do 17 odstotkov projektov uvajanja  celovitih 

programskih rešitev, vsi drugi so bili neuspešni al i pred časno 

prekinjeni. Pri slednjih analitiki ponavadi poudarj ajo 

nekajkratno prekora čitev rokov in stroškov uvajanja in 

nedoseganje za črtanih ciljev oziroma funkcionalnosti. Ocenjuje 

se, da je vsaj 90 % implementacij celovitih program skih 
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rešitev preseglo za črtani časovni ali finan čni okvir (Kova či č, 

2002; Shanks, Seddon, Willcocks, 2003).  

 

Vložki, tako finan čni kot tudi časovni, so veliki. Projekti 

ERP obi čajno predstavljajo najve čjo posami čno investicijo v 

informacijske sisteme v zgodovini organizacije in v  veliko 

primerih tudi najve čjo posami čno investicijo v katerikoli 

projekt, ki zadeva celotno organizacijo. Ko podjetj e sprejme 

odlo čitev o nakupu dolo čene celovite programske rešitve, poti 

nazaj pravzaprav ve č ni. 

 

Ponudba celovitih programskih rešitev je nadvse šir oka. Na 

trgu celovitih programskih rešitev vlada ostra konk urenca 

ponudnikov primerljivih rešitev, ki so si med seboj  precej 

podobne. Da bi ostali konkuren čni, dobavitelji neprestano 

ažurirajo svoje rešitve in dodajajo nove funkcional nosti. 

Poglavitne kvalitete dobaviteljev in rešitev pri iz biri so 

dolgoro čna vizija, predanost servisiranju in podpori, 

funkcionalnosti modulov, posebnosti rešitve, izkušn je ter 

podpora razvoju. 

 

Žal v podjetjih pogosto primanjkuje znanja in volje , s 

katerima bi izbor kakovostne programske rešitve ust rezno 

opravili. Vodstvo podjetja se pogostokrat spusti v izbiro 

celovite programske rešitve slabo informirano in z nejasnimi 

pri čakovanji. V časih tudi prevladuje zmotno prepri čanje, da 

potrebna znanja in sposobnosti za izbiro in impleme ntacijo 

celovite programske rešitve že obstajajo v podjetju . Nepopolna 

ali celo napa čna odlo čitev lahko stane ogromno denarja, kon čni 

učinek pa je v skrajnih primerih celo usoden za podje tje - če 

že ne finan čno, pa zaradi izgubljenega časa in s tem 

konkuren čne prednosti. Premislek, priprava projekta in anali za 

rezultatov so izredno pomembni, celo nujen pogoj za  uspešno 

izvedbo projekta vpeljave celovite programske rešit ve. Pri tem 

se je treba zavedati, da implementacija nove rešitv e pogosto 

zahteva prenovo poslovnih procesov, čeprav ne nujno vseh. 

Prenova je obi čajno koristna, saj poslovanje prilagodimo 

novemu na činu dela in s tem optimiziramo postopke, ki jih 

sicer ne bi mogli. Toda žal so tovrstne prenove pon ekod drage 

in bole če, zato je treba najprej jasno dolo čiti cilje 
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(Djurdji č, 2002; Hossain, Patrick, Rashid, 2002; Shanks, 

Seddon, Willcocks, 2003). 

 

Uvedba nove celovite programske rešitve je dolgotra jen, 

zahteven in drag proces, pogosto pa tudi travmati čen. Na trgu 

se pojavlja množica najrazli čnejših, bolj ali manj dobrih 

rešitev, kar postopek izbire še dodatno otežuje. Te žko je 

izbrati pravo celovito programsko rešitev, ki se na jbolj 

prilagaja posamezni panogi, posameznemu podjetju. 

 

Namen magistrskega dela je opredeliti in ustrezno 

strukturirati klju čne dejavnike, ki vplivajo na izbiro 

celovite programske rešitve in jih integrirati v od lo čitveni 

model za podporo izbiri celovitih programskih rešit ev. Model 

naj bi omogo čil ovrednotenje in primerjavo variant po 

kriterijih, dolo čitev prednosti in pomanjkljivosti variant, 

obdelavo razli čnih scenarijev glede na spremembe in s tem 

analizo ob čutljivosti variant na dolo čene dejavnike. Tako 

ustvarjen odlo čitveni model bom preizkusil na prakti čnih 

primerih izbire celovite programske rešitve in ga n a koncu 

tudi ovrednotil. 

1.2  Cilji 
Cilj magistrskega dela je izdelati u činkovit in prilagodljiv 

model, ki bo omogo čal podporo podjetjem v procesu izbire 

najprimernejše celovite programske rešitve glede na  na čin 

poslovanja podjetja, njegove poslovne procese, poda ne zahteve 

in potrebe ter izražene prioritete. 

1.3  Metode dela 
Analizo klju čnih odlo čitvenih dejavnikov izbire celovite 

programske rešitve bom izvedel na podlagi prou čevanja 

teoreti čnih in prakti čnih izsledkov doma in na tujem ter 

lastnih izkušenj. Pri izgradnji prototipa odlo čitvenega modela 

bom uporabil orodje za ve čparametri čno hierarhi čno modeliranje 

DEX. Za dodatno ovrednotenje variant in razlago odl očitev bom 

uporabil še program za vrednotenje in analizo varia nt Vredano 

in »kaj- če« analizo variant. Ovrednotenje ustreznosti in 

uporabnosti odlo čitvenega modela bom opravil s pomo čjo analize 

prednosti, slabosti, priložnosti in nevarnosti. 



4 

 

 

 

 

1.4  Vsebina magistrskega dela 
Magistrsko delo je razdeljeno na sedem poglavij. Pr vemu, 

uvodnemu, sledi poglavje, v katerem so opredeljena teoreti čna 

izhodiš ča magistrskega dela. Najprej so predstavljene celov ite 

programske rešitve, njihove zna čilnosti, zgodovinski razvoj 

ter sestava. Sledi pregled priporo čenih aktivnosti oziroma 

analiz pred postopkom izbire. 

 

Teoreti čni del magistrskega dela se nadaljuje v tretjem 

poglavju, kjer je predstavljen proces odlo čanja, 

večparametrsko odlo čanje in metode za podporo odlo čanju. 

Podrobneje so opredeljeni sistemi za podporo odlo čanju in 

ekspertni sistemi, predstavljen pa je tudi ra čunalniški 

program za ve čparametrsko odlo čanje DEXi. 

 

Osrednji del magistrskega dela vklju čuje izgradnjo in uporabo 

večparametrskega odlo čitvenega modela za izbiro celovite 

programske rešitve. Poudarek je na dolo čitvi in hierarhi čnem 

strukturiranju kriterijev ter dolo čitvi zalog vrednosti, ki 

jih lahko posamezni kriteriji zavzamejo. 

 

V petem poglavju je predstavljena uporaba odlo čitvenega 

modela, zgrajenega v predhodnem poglavju. Opisana s ta dva 

odlo čitvena primera z uporabo modela. Prikazana je dolo čitev 

odlo čitvenih pravil,  vrednotenje in analiza variant. 

 

Sledi kriti čna analiza modela, njegove uporabe in dobljenih 

rezultatov s pomo čjo analize SWOT, s katero so podane 

prednosti, slabosti ter priložnosti izdelanega mode la. 

 

V zadnjem poglavju so zbrane bistvene ugotovitve ce lotnega 

magistrskega dela. 

2  CELOVITE PROGRAMSKE REŠITVE 

2.1  Opredelitev 
V literaturi in tudi sicer se pojavljajo razli čne opredelitve 

celovitih programskih rešitev. V tem poglavju je po danih nekaj 

opredelitev, ki so meni najbližje. 

 

Celovite programske rešitve so komercialni paketi, ki 
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omogočajo integracijo poslovnih procesov celotnega podjet ja pa 

tudi celotne oskrbovalne verige, ki lahko segajo sk ozi ve č 

podjetij. Te sisteme tvorijo moduli, kot so materia lno 

poslovanje, prodaja, nabava, finance, kontroling in  drugi, ki 

jih je mogo če vpeljati posami čno ali skupaj, glede na potrebe 

podjetja (Ahlin, Zupan či č, 2001, str. 283). 

 

Bistvena skupna lastnost družine celovitih programs kih rešitev 

je, da temeljijo na enotni bazi podatkov. Celovite programske 

rešitve najve čkrat zahtevajo reorganizacijo v poslovnih 

sistemih. Na sami programski opremi so kljub temu, da je 

standardizirana, potrebne prilagoditve in dopolnitv e zaradi 

posebnosti okolja. Zaradi nenehnega razvoja tako 

informacijskega sistema kot tudi podjetja samega je  podro čje 

obravnave hitro spremenljivo in ob čutljivo. Tudi zaradi 

varnosti so funkcionalnosti razvite modularno.  

 

Celovito programsko rešitev lahko opredelimo kot ce lovito 

povezano in na poslovnem modelu organizacije temelj ečo sestavo 

uporabniških programov, ki ob uporabi sodobne infor macijske 

tehnologije zagotavlja vsem poslovnim procesom, tak o same 

organizacije kot tudi z njo povezanih poslovnih par tnerjev, 

optimalne možnosti na črtovanja, razporejanja virov in 

ustvarjanja dodane vrednosti (Kova či č, 2002, str. 189). 

 

Koncept ERP izhaja iz potrebe po celovitem upravlja nju z vsemi 

viri in njihovo uporabo v celotni organizaciji. Gla vni cilj 

celovitih programskih rešitev je povezati vse oddel ke in enote 

podjetja (tudi če so med njimi velike geografske razdalje) 

oziroma njegove poslovne procese z enim samim ra čunalniškim 

sistemom, s centralno bazo podatkov. Slednja naj na  enem mestu 

omogoča integracijo vseh podatkov in pripravo informacij,  ki 

so potrebne za uspešno odlo čanje. Celovita programska rešitev 

zagotavlja enoten uporabniški vmesnik za izvajanje in 

upravljanje temeljnih aktivnosti znotraj podjetja. Olajša 

sodelovanje in povezovanje s kupci ter njihovo vpli vanje na 

samo proizvodnjo podjetja, vklju čuje koncepta upravljanja 

odnosov s strankami in upravljanja oskrbovalne veri ge 

(Kova či č, 2004, str. 4).  
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Celovite programske rešitve so nastavljivi, ve čmodulski, 

komercialni informacijski sistemi, ki integrirajo i nformacije 

in na informacijah temelje če procese znotraj in med 

funkcionalnimi podro čji podjetja, primerne za prilagoditve in 

dodajanje dodatnih rešitev in modulov po potrebi (H ossain, 

Patrick, Rashid, 2002, str. 16). 

 

Celovite programske rešitve zagotavljajo podjetjem modele za 

procesiranje transakcij, ki so integrirani z drugim i 

aktivnostmi podjetja, kot so recimo na črtovanje proizvodnje in 

upravljanje s človeškimi viri. Celovite programske rešitve 

zagotavljajo integracijo po razli čnih lokacijah in 

funkcionalnih podro čjih z implementiranjem standardnih 

procesov podjetja in enotno bazo, ki širi obseg akt ivnosti 

podjetja in lokacij. Posledi čno celovite programske rešitve 

omogočajo izboljšane zmogljivosti glede podpore odlo čanju, ki 

se kažejo v razli čnih oblikah, kot so manjše zaloge, manj 

osebja, hitrejši postopki zaklju čevanja financ, ... Tako lahko 

celovite programske rešitve pripomorejo k ustvarjan ju dodane 

vrednosti podjetja tudi s spreminjanjem narave orga nizacije v 

številnih, razli čnih pogledih (O'Leary, 2002, str. 7). 

 

Celovite programske rešitve so sistemi na ra čunalniški osnovi, 

razviti za izvajanje transakcij organizacije in omo gočajo 

integrirano, in v realnem času planiranje, proizvodnjo in 

odzive kupcev. Od celovitih programskih rešitev pri čakujemo 

naslednje lastnosti (O'Leary, 2002; Van Grembergen,  2001; 

Hossain, Patrick, Rashid, 2002): 

• so vnaprej popolnoma izdelana uporabniška programsk a 

oprema; 

• razvite so za odjemalec-strežnik okolje; 

• integrirajo ve čino poslovnih procesov; 

• izvajajo veliko ve čino transakcij organizacije; 

• uporabljajo enotno bazo podatkov, v katero se podat ki 

praviloma vnašajo samo enkrat; 

• omogočajo dostop do podatkov v realnem času; 

• dovoljujejo integracijo procesiranja transakcij in 

aktivnosti na črtovanja; 

• so ve čfunkcionalne glede obsega; 
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• so modularne glede strukture; 

• so fleksibilne in ponujajo najboljše prakse. 

 

Celovita programska rešitev je primerna, ko podjetj e iš če 

koristi iz naslova integracije poslovnih procesov i n vgrajenih 

najboljših praks, ko iš če poln obseg funkcionalnosti skozi 

celotno organizacijo in želi omejiti stroške implem entacije in 

teko čega vzdrževanja. V časih so trg celovitih programskih 

rešitev predstavljala velika multinacionalna proizv odna 

podjetja, ki delujejo v diskretnem proizvodnem okol ju. Danes 

se ta trg razširja na srednja in majhna podjetja v razli čnih 

dejavnostih. 

 

Celovite programske rešitve izhajajo iz rešitev MRP  (angl. 

Material Requirements Planning), ki so bile implementirane v 

velikih proizvodnih obratih. Celovite programske re šitve so 

procesno orientirane in ne funkcionalno, kar omogo ča spremembo 

miselnosti organizacije in prekora čitve meja oddelkov.  

 

Celovite programske rešitve omogo čajo fleksibilno strukturo 

organizacije, kjer podjetje samo izbere, katere kom ponente bo 

uporabljalo in kako jih bo implementiralo. Nastavlj ivost 

celovitih programskih rešitev omogo ča podjetju, da izbere samo 

tiste module, ki jih potrebuje, odprta arhitektura pa omogo ča 

kasnejšo razširitev (Hossain, Patrick, Rashid, 2002 ; Van 

Grembergen, 2001). 

2.2  Zgodovina celovitih programskih rešitev 
Razvoj celovitih programskih rešitev je bil skladen  s 

spektakularnim razvojem na podro čju ra čunalniške in programske 

opreme. V 60-ih letih 20. stoletja je ve čina organizacij 

načrtovala, razvijala in implementirala centralizirane  

ra čunalniške sisteme predvsem z namenom avtomatiziranj a 

nadzora nad zalogami. V 70-ih letih 20. stoletja so  bili 

razviti sistemi MRP, ki so vklju čevali predvsem na črtovanje 

izdelkov in polizdelkov na podlagi osrednjega plana  

proizvodnje (angl. Master Production Schedule - MPS). Z 

nadaljnjim razvojem so se v 80-ih letih 20. stoletj a pojavili 

sistemi MRP II (angl. Manufacturing Resource Planning) s 

poudarkom na optimizaciji proizvodnih procesov s 



8 

 

 

 

 

sinhronizacijo materialov z zahtevami proizvodnje. MRP II je 

vseboval podro čja kot so upravljanje proizvodnje in 

distribucije, upravljanje projektov, financ, človeških virov 

in inženiring. Celovite programske rešitve ali reši tve ERP so 

se pojavile proti koncu 80-ih 20. stoletja z zmožno stjo 

medfunkcionalne koordinacije in integracije znotraj  celotnega 

podjetja. Na podlagi tehnoloških temeljev MRP in MR P II 

celovite programske rešitve integrirajo poslovne pr ocese 

vklju čno s proizvodnjo, distribucijo, ra čunovodstvom, 

financami, upravljanjem s človeškimi viri, vodenjem projektov, 

vodenjem zalog, storitev, servisa in vzdrževanja, t ransporta, 

z zagotavljanjem dostopnosti, preglednosti in konsi stentnosti 

po celem podjetju. 

 

V 90-ih letih 20. stoletja so dobavitelji osnovnim modulom 

dodali še dodatne module in funkcionalnosti v oblik i »add-on«, 

s čimer se je rodil razširjeni ERP. Razširitve ERP vkl ju čujejo 

napredno na črtovanje in razporejanje (angl. Advanced Planning 

and Scheduling - APS), rešitve za podporo e-poslovanju, 

upravljanje odnosov s strankami (angl. Customer Relation 

Management - CRM) in upravljanje z oskrbovalno verigo (angl. 

Supply Chain Management - SCM) (Hossain, Patrick, Rashid, 

2002; Ptak, Schraqenheim, 2004). 

2.2.1  MRP 

Proizvodna podjetja so iskala boljše metode naro čanja 

materialov in sestavnih delov. S pojavom ra čunalnikov se je 

naredil premik v na črtovanju zalog,  ki se je odražal v obliki 

MRP.  

 

Logika MRP obsega slede ča vprašanja (Wallace, Kremzar, 2001, 

str. 6): 

• Kaj bomo proizvajali (MPS)? 

• Kaj potrebujemo za izdelavo tega oziroma kosovnice (angl. 

Bill of Material - BOM)? 

• Kaj imamo (evidence o zalogi)) 

• Kaj moramo nabaviti (bodo če zahteve)? 

 

MRP tako simulira univerzalno proizvodno ena čbo: 

Bodoče zahteve = MPS * BOM – zaloga 
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Računalnik je lahko izra čunal potrebo po materialu na podlagi 

načrta proizvodnje in kosovnice za dolo čen izdelek in jo 

primerjal z dejansko in pri čakovano zalogo. Na podlagi 

primerjave so bile predlagane razli čne aktivnosti (ustvarjanje 

naro čila, preklic naro čila, časovni premik obstoje čega 

naro čila). Prvi č je lahko funkcija materialnega na črtovanja 

odgovorila na vprašanje »kdaj«. Podjetja so pridobi la možnost 

nadzora nad nabavami in so nabavljala samo tisto in  samo 

takrat, ko je bilo potrebno. S tem se je znatno pov ečala 

produktivnost in kakovost. Posledi čno se je obseg zalog znatno 

zmanjšal, denarni tok pa ob čutno pove čal. Vse to je 

zagotavljalo ogromno konkuren čno prednost podjetjem, ki so 

učinkovito uporabljala to orodje (Ptak, Schraqenheim,  2004, 

str. 5).  

2.2.2  Veliki MRP (zaprta MRP zanka) 

MRP se je hitro razvil in kmalu je postalo jasno, d a bi 

vklju čitev kapacitet imela velike u činke. Na črtovanje 

kapacitet je omogo čilo vzdrževanje ažurnih datumov zapadlosti 

tako do proizvodnje kot do kupcev. To je predstavlj alo 

prelomnico. Prvi č sploh je proizvodnja razpolagala z 

mehanizmom za vzdrževanje veljavnih prioritet v sta lno 

spreminjajo čem se okolju. 

 

Z vpeljavo kapacitet se je u činkovito zaprla MRP zanka. Nastal 

je tako imenovani veliki MRP in sicer v času, ko so 

ra čunalniki postajali vse zmogljivejši in vse cenejši.  Za 

uspešno planiranje in razporejanje kapacitet je bil o potrebno 

upoštevati proizvodne postopke, ki so med drugim do lo čali, 

kateri stroji se bodo uporabljali za izdelavo dolo čenega dela. 

To je omogo čalo predvidevanje problemov preobremenjenosti in 

jih reševati že vnaprej. Možna je bila izdelava na črtov in 

možnih akcij za reševanje preobremenjenosti. 

 

Nadalje so bila razvita orodja za podporo skupnemu načrtovanju 

prodaje in proizvodnje, razvoju specifi čnih razporedov, 

napovedovanju, na črtovanju prodaje in upravljanju 

povpraševanja ter visoko nivojske analize virov. Vs e te 

razvojne aktivnosti so rezultirale v zaprti MRP zan ki (Ptak, 
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Schraqenheim, 2004; Wallace, Kremzar, 2001). 

 

Značilnosti zaprte MRP zanke so tako naslednje (Wallace , 

Kremzar, 2001, str. 7): 

• Gre za niz funkcij, ne samo MRP. 

• Vsebuje orodja za delo tako s prioritetami in 

kapacitetami ter podporo tako na črtovanju kot izvajanju. 

• Omogoča povratne informacije od izvajalnih funkcij nazaj 

k na črtovalnim funkcijam. Na črti se nato lahko 

spremenijo, ko je to potrebno in tako vzdržujejo ve ljavne 

prioritete ob spremenjenih razmerah. 

2.2.3  MRP II 

S časom se je pokazala potreba po uskladitvi materialn ega s 

finan čnim poslovanjem. Razli čni dogodki v podjetju imajo svoje 

finan čne u činke. Povezava omogo ča bogat vpogled in analizo 

učinkov proizvodnje na finan čni rezultat podjetja. MRP II je 

omogočil vzpostavitev povezave med MRP ter finan čnim 

ra čunovodstvom in upravljanjem. Vse vire podjetja je b ilo mo č 

spremljati, na črtovati in nadzirati.  

 

Glede na veliki MRP vsebuje MRP II tri dodatne zna čilnosti 

(Wallace, Kremzar, 2001, str. 9): 

• Skupno na črtovanje prodaje ter posledi čno proizvodnje in 

ostalih aktivnosti v podjetju (angl. Sales & Operations 

Planning - SOP): zmogljiv proces za uravnoteženje ponudbe 

in povpraševanja na nivoju koli čin. Na ta na čin omogo ča 

vrhnjemu vodstvu ve čji nadzor nad operativnimi vidiki 

poslovanja; 

• Finan čni vmesnik: sposobnost pretvorbe operativnega 

načrta v finan čne izraze; 

• Simulacija: sposobnost »kaj- če« analize za zagotovitev 

ustreznih ukrepov. 

 

MRP II je sistem za u činkovito na črtovanje vseh virov 

proizvodnega podjetja. Idealno izraža operativne na črte v 

koli činah, finan čne v denarnih enotah in vsebuje sposobnosti 

simuliranja razli čnih scenarijev glede na ob čutljivost 

dolo čenih komponent. Sestavljen je iz razli čnih funkcij, ki so 

med seboj povezane: na črtovanje poslovanja, na črtovanje 
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prodaje in proizvodnje, razporejanje proizvodnje in  kapacitet, 

MRP, na črtovanje zahtev po kapacitetah in na črtovanje zalog. 

Rezultati tega sistema so integrirani s finan čnimi poro čili 

(Ptak, Schraqenheim, 2004; Wallace, Kremzar, 2001).  

2.2.4  ERP 

Podjetja so potrebovala enoten sistem, ki bi shranj eval 

podatke in posredoval pomembne informacije na zahte vo. 

Informacije so bile potrebne hitro za zagotavljanje  in 

sprejemanje ustreznih poslovnih odlo čitev. 

 

Cene ra čunalnikov so še naprej padale, pojav osebnih 

ra čunalnikov pa je omogo čil razcvet na tem podro čju. 

Uporabniki so dobili neposreden dostop do informaci j. Strošek 

nove odjemalec/strežnik tehnologije je postal dosto pen tudi 

najmanjšim podjetjem. 

 

ERP ni samo MRP II na novi odjemalec/strežnik arhit ekturi. ERP 

ni bil namenjen samo proizvodnim podjetjem, temve č vsem 

podjetjem, katerih želja je dosegati konkuren čnost z 

optimizacijo uporabe svojih sredstev vklju čno z informacijami. 

 

Kratica ERP se je prvi č pojavila po letu 1990, ko je 

predstavljala predvsem povezan (integriran) poslovn o 

informacijski sistem, ki je že uporabljal nove tehn ologije kot 

so grafi čni vmesnik, relacijske baze podatkov, jezike 4. 

generacije, arhitekturo odjemalec/strežnik ter razn a orodja za 

pomoč. Integriran informacijski sistem je nastal kot 

nadaljevanje sistemov usmerjenih najprej v na črtovanje 

materialnih potreb proizvodnje ter kasneje celotneg a 

obvladovanja vseh virov procesa proizvajanja v podj etju. ERP 

je torej nadgradnja MRP II sistemov in predstavlja celovito 

programsko rešitev informatizacije poslovanja podje tja. 

 

ERP predvideva in uravnotežuje ponudbo in povprašev anje. Je 

niz orodij za napovedovanje, na črtovanje in razporejanje, ki 

povezuje kupce in dobavitelje v u činkovito oskrbovalno verigo, 

uporablja preverjene procese za odlo čanje ter usklajuje 

prodajo, trženje, proizvodnjo, logistiko, nabavo, f inance, 

razvoj izdelkov in človeške vire (Kova či č et al., 2004, Ptak, 
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Schraqenheim, 2004; Wallace, Kremzar, 2001). 

 

Cilji ERP vklju čujejo visok nivo storitev do kupcev, 

produktivnosti, znižanja stroškov, obra čanja zalog in 

zagotavlja osnovo za u činkovito upravljanje z oskrbovalno 

verigo in e-poslovanjem. To opravlja z razvijanjem načrtov in 

razporedov tako, da so ustrezni viri na voljo ob pr avem času v 

pravi koli čini. 

2.2.5  ERP II 

S hitrim razvojem interneta se je dramati čno spremenilo tudi 

poslovno okolje. Model ERP, ki združuje interne pro cese 

organizacije v enotno aplikacijo in je usmerjen v d oseganje 

interne u činkovitosti, ne more biti ve č zadostna rešitev za 

današnje hitro spreminjajo če in razširjeno poslovanje, ki ga 

narekuje internet. 

 

Plodnost interneta ima velik u činek na vse vidike IT sektorja, 

vklju čno s celovitimi programskimi rešitvami, ki postajaj o vse 

bolj in bolj internetno orientirane. Novo okolje, k i omogo ča 

dostopnost do sistema kjerkoli in kadarkoli, je pom agalo 

dobaviteljem razširiti stare sisteme z integracijo novih 

zunanjih, internetno usmerjenih poslovnih modulov, kot so 

upravljanje oskrbovalne verige, upravljanje odnosov  s 

strankami, avtomatizacijo prodaje, napredno na črtovanje 

prodaje in proizvodnje, poslovna inteligenca in mož nosti e-

poslovanja. ERP vse bolj postaja ogrodje e-poslovan ja. 

Rešitvam, ki bazirajo na internetu, je usojeno, da izboljšajo 

zadovoljstvo kupcev, pove čajo tržne in prodajne priložnosti, 

razširijo distribucijske poti in zagotovijo cenejše  sisteme 

obra čunavanja prometa in pla čevanja. Razširitev ERP z 

upravljanjem oskrbovalne verige in upravljanjem odn osov s 

strankami omogo ča u činkovito in tesnejšo tristransko poslovno 

povezavo med organizacijo, dobavitelji in kupci (Ho ssain, 

Patrick, Rashid, 2002; Nah, 2002; O'Leary, 2002). 

 

Z integracijo starih sistemov ERP z aplikacijami, k i podpirajo 

e-poslovanje, se lahko tako ponudniki kot uporabnik i sistemov 

ERP soo čijo z izzivi, ki jih prinaša internet - dobimo sist eme 

ERP II.  
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Internet je ustvaril nove oblike komunikacij in pos lovanja med 

dobavitelji, proizvajalci, distributerji in kupci. Za 

učinkovito integracijo se morajo ponudniki sistemov E RP II 

soo čiti z naslednjimi problemi (Nah, 2002, str. 115): 

• Izmenjava podatkov: e-poslovanje postavlja zahtevo po 

dostopnosti informacij tudi zunanjim uporabnikom (k upci, 

dobavitelji). Za soo čenje z izzivi interneta in e-

poslovanja mora biti posamezen sistem ERP zmožen 

izmenjave podatkov z drugimi sistemi ERP ter tudi d rugimi 

oblikami informacijskih sistemov kot tudi posamezni h 

kupcev; 

• Optimizacijski vidik: ni ve č dovolj le optimiranje 

procesov znotraj podjetja, osredoto čiti se je potrebno na 

optimiranje poslovanja celotne oskrbovalne verige, kar 

zahteva precejšnje interne spremembe rešitev; 

• Internetni nadomestki: s pojavom interneta zamira i deja, 

da lahko vse probleme podjetja rešujemo znotraj ene ga 

sistema ERP. Pojavljajo se namre č funkcionalnosti in 

storitve internetnih podjetij, ki lahko nadomestijo  

sedanje rešitve ali pa omogo čajo zbiranje ali skupno 

procesiranje podatkov (e-kompenzacije, pla čilni promet, 

intrastat, …); 

• Tehnološke ovire: mnoge od obstoje čih rešitev ERP niso 

sposobne podpirati interaktivnega e-poslovanja spri čo 

neustrezne strojne, programske opreme in/ali podatk ovne 

strukture. 

2.3  Sestavni deli celovitih programskih rešitev 
Celovite programske rešitve, ki jih najdemo na trgu , imajo 

podobno osnovno strukturo. Sestavljajo jih razli čni funkcijski 

moduli. Podjetje na čeloma vpelje le tiste module, ki jih pri 

svojem delu nujno potrebuje (Anderegg, 2000, str. 4 5). 

 

Večina rešitev ERP ime enako osnovno strukturo, sestav ljeno iz 

centralne baze podatkov in modulov (slika 1). Jedro  celovite 

programske rešitve je osrednja baza podatkov, ki vs ebuje vse 

podatke za zagotavljanje najrazli čnejših na činov uporabe, ki 

jih tovrstna rešitev podpira. Obi čajno mora sistem podpirati 

vsaj tri od osnovnih modulov, ki tvorijo jedro sist ema: 
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proizvodnjo, prodajo, nabavo, finance, upravljanje s 

človeškimi viri, da ga je mo č uvrstiti v skupino celovitih 

programskih rešitev. Nekateri ponudniki ponujajo tu di dodatne, 

naprednejše funkcijske module, ki ne povezujejo le funkcij 

znotraj podjetja, temve č povezujejo podjetje z njegovim 

okoljem. 

 

Slika 1:  Sestava celovite programske rešitve 

 

Vir:  Hossain, Patrick, Rashid, 2002, str. 17 

 

Čeprav so se možnosti ra čunalniške evolucije v zadnjih treh 

desetletjih dramati čno spreminjale, je osnovni koncept 

celovitih programskih rešitev vseskozi ostajal enak . Vse 

celovite programske rešitve vsebujejo (Dahlen, Elfs son, 1999, 

str. 8): 

• podatke (informacije, potrebne za poslovanje); 

• integracijo podatkov (procesiranje, prenos); 

• funkcionalnosti (zbiranje, hranjenje ter prikaz/pre nos). 

 

Funkcionalnosti predstavljajo najve čjo vrednoto celovite 

programske rešitve, ki je lahko dosežena le, če so postavljeni 

dobri temelji na nižjih nivojih (programi, baze pod atkov, 

integracija). 

 

Posamezen modul vsebuje ve č komponent, ki jih podjetje po 

svoji izbiri lahko vpelje ali pa tudi ne. Razvoj pr ogramskih 

rešitev gre v smeri vse ve čje raz členjenosti funkcionalnih 

modulov v vse manjše komponente. Ideja modulov ozir oma 
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komponentnega modela je, da se združijo prednosti, ki jih 

ponuja velik integriran informacijski sistem, s 

fleksibilnostjo, ki jo nujno potrebuje majhen poslo vni sistem. 

 

Z razvojem modulov bi lahko odpadel ve čni kompromis o 

prilagajanju poslovnih procesov ali programskega pa keta. Z 

drobljenjem na manjše komponente je veliko lažje za  vsako 

podjetje sestaviti primeren seznam komponent, zamen jave, 

nadgradnje in prilagoditve pa so enostavne ter pred vsem 

cenejše. 

 

Razvoj modulov v zadnjem času ustvarja povsem nove tržne 

razmere. Poleg ponudnikov celovitih rešitev so se p ojavile še 

številne programske hiše, ki so se specializirale v  nadgradnje 

osnovnih celovitih rešitev. Nekatere predstavljajo klasi čnim 

ponudnikom dejansko konkurenco, veliko pa jih je po vsem 

komplementarnih. Medtem ko sistemi postajajo bolj o dprti, 

raste tudi trg posebnih komponent (Dahlen, Elfsson,  1999; 

Janeži č, 2005). 

 

Modularnost bi utegnila skupaj z internetom ustvari ti povsem 

nove razmere, da bi se utegnili zatresti celo temel ji trga 

celovitih programskih rešitev. Le če se bo modularni model 

uporabil pravilno in s pravilnimi vzorci na črtovanja 

arhitekture informacijskih sistemov, se bodo dosegl e 

zanesljive in varne celovite rešitve (Hoque, 2000; Juri č, 

2001). 

 

Kljub dolo čenim razlikam v rešitvah ERP, le-te vsebujejo bolj 

ali manj enake, podobne osnovne module: 

• Finance in ra čunovodstvo; 

• Prodaja in distribucija; 

• Proizvodnja; 

• Logistika; 

• Upravljanje z oskrbovalno verigo; 

• Upravljanje s človeškimi viri; 

• Upravljanje odnosov s strankami; 

• E-poslovanje; 

• Vodenje projektov; 
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• Osnovna sredstva; 

• Materialno poslovanje. 

 

Moduli celovitih programskih rešitev lahko delujejo  kot 

samostojne enote, lahko pa kombiniramo razli čne module v 

integriran sistem. Za delovanje celovitih programsk ih rešitev 

so potrebni relativno zmogljivi osebni ra čunalniki in 

strežniki. Module lahko opredelimo kot komponente c elovitih 

programskih rešitev, ki pokrivajo dolo čen vsebinsko zaokrožen 

sklop funkcionalnosti oziroma funkcionalna podro čja. 

 

Dobavitelji tudi sami razvijajo dolo čene dodatne programe, 

rešitve (»add-on«), ki omogo čajo pove čanje zmogljivosti 

sistema z vpeljavo izboljšav obstoje čih funkcionalnosti ali 

vpeljavo novih funkcionalnosti (Nah, 2002; O'Leary,  2002). 

2.4  Izbira celovite programske rešitve 
Dominantna miselnost tako v literaturi kot praksi j e, da je 

klju čnega pomena ustrezno izvedena implementacija 

informacijskega sistema. Vendar pa še tako dobra 

implementacija sistema, ki je v osnovi neustrezen, ni smiselna 

in je obsojena na neuspeh. Podjetje mora najprej za gotoviti 

izbiro informacijskega sistema, ki podjetju, glede na na čin 

poslovanja, njegove poslovne procese, cilje, zahtev e in 

potrebe, predstavlja čim bližjo rešitev. To je predpogoj, 

osnova za uspešno implementacijo. 

 

Pred postopkom izbire je potrebno izvesti celovito analizo 

poslovnih procesov in ocene sistemskih potreb. Cilj  analize je 

preveriti realnost samega projekta, dolo čiti delovna podro čja, 

kamor naj bo projekt usmerjen, podrobno opredeliti cilje in 

način izvedbe, ugotoviti potrebe po zunanjih znanjih. Na 

podlagi izdelane analize lahko podjetje razpiše raz pis. 

2.4.1  Analiza funkcionalnih zahtev 

Analiza funkcionalnih zahtev je pregled zahtev gled e modelov, 

dokumentov in procesov. Zahteve so zbrane v dokumen tu 

funkcionalnih zahtev (angl. Functional Requirements Document - 

FRD), ki ga organizacija posreduje potencialnim dobavi teljem. 

Dokument se uporabi za primerjavo in oceno kako in v kolikšni 
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meri programske rešitve zadovoljujejo njihove potre be.  

 

Analiza zahtev predstavlja osnovo za razpravo in oc eno 

razli čnih programskih rešitev oziroma pridobitev in izgub  ob 

prehodu iz starega na nov sistem. Podaja boljše raz umevanje 

omejitev obstoje čega sistema in posledi čno lahko povzro či 

večjo stopnjo zavedanja glede potrebe po spremembi. 

 

Predvsem je pomembno imeti natan čen opis kriti čnih in 

specifi čnih zahtev kot pa podrobnih opisov vseh poslovnih 

procesov. Predvidevamo namre č lahko, da informacijski sistem 

podpira osnovne poslovne procese. Lahko bi celo rek li, da je 

najprimernejši tisti informacijski sistem, ki ne sa mo, da 

podpira opredeljene zahteve na najboljši na čin, temve č omogo ča 

celo ve č (O'Leary 2002; Shanks, Seddon, Willcocks, 2003). 

2.4.2  Analiza vrzeli 

Obstajata vsaj dva modela poslovnih procesov podjet ja: model 

trenutnih procesov in model prihodnjih, želenih pro cesov. 

Organizacija bi morala imeti izdelana ta dva modela  kot osnovo 

za izbiro programske rešitve.  

 

Analiza vrzeli primerja oba modela in ugotavlja, ka kšne 

razlike obstajajo med trenutnim in želenim stanjem.  Z 

dolo čitvijo razlik dobi podjetje vpogled v potrebne 

prilagoditve sistema, da bi zadovoljeval potrebe po djetja. To 

pa nam hkrati omogo ča natan čnejšo oceno stroškov dolo čene 

izbire (O'Leary, 2002).  

2.4.3  Analiza stroškov in koristi 

Izbira programske opreme je rezultat podrobne obrav nave vseh 

dejavnikov, ki vplivajo na odlo čitev. Racionalna izbira enega 

programskega paketa proti drugim bi morala vsebovat i tudi 

analizo stroškov in koristi (angl. Cost - Benefit Analysis) 

ali analizo dobi čkonosnosti investicije. Vendar pa znajo biti 

koristi zamegljene (težko jih je identificirati in 

napovedati), stroški pa skriti. Pravzaprav lahko st roške in 

koristi v celoti izmerimo šele po kakšnem letu upor abe 

sistema. Posledi čno so mnoge analize programskih paketov 

obremenjene s pomanjkanjem zanesljivih podatkov (Ov en, 2005, 

O'Leary, 2002). 
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3  VEČPARAMETRSKO ODLOČANJE 

3.1  Odlo čanje 
Odlo čanje lahko definiramo kot proces izbire med dvema a li ve č 

alternativami mogo čega reševanja nekega problema. Problem 

lahko opredelimo kot posebno stanje, ki ga ob čutimo na 

razli čne na čine in bi ga najlažje opredelili kot oddaljenost 

med želenim in dejanskim stanjem (Možina et al., 19 94, str. 

213). Poleg izbora najboljše variante v časih želimo variante 

tudi rangirati od najboljše do najslabše. Pri tem s o variante 

objekti, akcije, scenariji ali posledice enakega oz iroma 

primerljivega tipa. 

 

Odlo čanje je obi čajno del splošnega reševanja problemov in 

nastopa kot pomembna mentalna aktivnost na prakti čno vseh 

podro čjih človekovega delovanja. Težavnost odlo čitvenih 

problemov je zelo raznolika. Sega od enostavnih ose bnih 

odlo čitev, ki so ve činoma rutinske in se jih ve činoma niti ne 

zavedamo, vse do težkih problemov skupinskega odlo čanja. 

Najpomembnejši problemi, ki nastopajo pri težkih od lo čitvenih 

problemih, izvirajo iz (Bohanec, Rajkovi č, 1995, str. 427): 

• velikega števila dejavnikov, ki vplivajo na odlo čitev; 

• številnih oziroma slabo definiranih ali poznanih va riant; 

• zahtevnega in pogosto nepopolnega poznavanja 

odlo čitvenega problema in ciljev odlo čitve; 

• obstoja ve č skupin odlo čevalcev z nasprotujo čimi si cilji 

in 

• omejenega časa in drugih virov za izvedbo odlo čitvenega 

procesa. 

 

Odlo čanje je sistemati čen, organiziran in racionalen proces. 

Odlo čanje poteka v dolo čenih fazah, ki jih lahko na splošno 

opredelimo kot (Heracleous, 1994; Možina et al., 19 94): 

• definiranje problema; 

• zbiranje podatkov in opredelitev kriterijev za izbi ro 

rešitve; 

• iskanje alternativnih rešitev; 

• ocenjevanje in izbira ustrezne alternative; 

• uresni čevanje odlo čitve in nadzor uresni čevanja. 
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Da bi lahko dosegli napredek v procesu odlo čanja, je potrebno 

njegovo poznavanje. Kot osnovni model razumevanja p rocesa 

odlo čanja se omenja racionalni odlo čitveni model.  

 

Model temelji na predpostavkah in ima zna čilnosti, ki jih je 

pri razumevanju potrebno upoštevati. Model tako pre dpostavlja, 

da (Ver č, 2004, str. 37): 

• odlo čevalci jasno in nedvoumno razumejo naravo problema 

ter svoje cilje v zvezi s problemom; 

• je obširno iskanje alternativnih možnosti rešitve 

izvedljivo in je opravljeno pred odlo čanjem; 

• je vsaka alternativna možnost objektivno ocenjena z  

vidika doseganja zastavljenih ciljev pri reševanju 

problema. Alternativna možnost, ki najverjetneje 

izpolnjuje vse zastavljene cilje pri reševanju prob lema, 

je v odlo čitvenem procesu izbrana in kasneje tudi 

izvedena; 

• se izvaja stalno in objektivno spremljanje posledic  

izbrane alternativne možnosti ter se jih primerja z  

želenimi cilji; 

• se racionalni odlo čitveni model ne ozira na omejevalne 

vplive in filtriranja organizacijske paradigme na c eloten 

odlo čitveni proces; 

• model ne upošteva znatnega vpliva politi čnega obnašanja 

na odlo čitveni proces. 

 

Včasih je odlo čanje temeljilo na intuitivnem, znanstvenem, 

iracionalnem pristopu – odlo čitve so sprejemali po ob čutku, na 

podlagi izkušenj in intuicij – kar v dolo čenih situacijah 

nikakor ni slabo in zanemarljivo. Danes, v času znanstveno 

tehnološke revolucije, pa se vse pogosteje poslužuj emo bolj 

znanstvenega odlo čanja. Vse ve čji pomen pridobivajo 

informacijski sistemi, ki so narejeni za podporo od lo čanju in 

nam pomagajo zaradi kompleksnosti problema lo čiti »pleve od 

zrnja«. Seveda pa pri tem nikakor ne smemo zanemari ti 

intuitivnosti. Tako je od situacije in zna čilnosti problema 

odvisno, kakšno mešanico intuitivnega in znanstvene ga pristopa 

bomo izbrali (Sri ća, Treven, Pavli ć. 1995, str. 62-77).  
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3.2  Večparametrsko odlo čanje 
Pri reševanju odlo čitvenih problemov se le redko sre čamo s 

situacijami, ko alternative ocenjujemo le po enem k riteriju, 

oziroma ko odlo čanje podredimo zadovoljevanju le enega cilja. 

Šele z ustrezno kombinacijo kriterijev lahko opišem o ve čino 

realnih odlo čitvenih problemov. 

 

Pri tem želimo (Vincke, 1989, str. 28): 

• izbrati elemente množice alternativ, ki so optimaln i 

glede na kriterije (problem izbire); 

• razdeliti množico alternativ glede na množico krite rijev 

(problem vrednotenja); 

• urediti alternative v množici alternativ od najbolj še do 

najslabše glede na kriterije (problem razvrš čanja). 

3.2.1  Večparametrski odlo čitveni model 

Večparametrski modeli so koristen pripomo ček za podporo 

odlo čanja v zahtevnih odlo čitvenih situacijah, to je takšnih, 

pri katerih nastopa veliko število dejavnikov, ki v plivajo na 

odlo čitev; veliko variant oziroma ve č skupin odlo čevalcev z 

razli čnimi interesi. Metode nikakor niso nadomestilo za 

človeka - odlo čevalca, ki je še vedno v celoti odgovoren za 

kon čno odlo čitev. Pa č pa lahko ve čparametrske metode pomembno 

prispevajo k bolj sistemati čnemu in bolje organiziranemu 

odlo čanju. Odlo čevalca usmerjajo k poglobljenemu razmišljanju 

in zbiranju informacij o problemu ter zmanjšajo mož nost, da bi 

spregledal dejavnike, ki bistveno vplivajo na odlo čitev. 

Podporna ra čunalniška orodja mu pomagajo oblikovati 

odlo čitveni model, vrednotijo variante in ponujajo vrsto  

razli čnih analiz, s katerimi lahko podrobno verificira, 

utemelji, razloži in dokumentira svojo odlo čitev. Kon čna 

odlo čitev je zato praviloma kvalitetnejša. Navadno se od raža 

tudi v kvalitetnejši realizaciji odlo čitve, pri kateri lahko 

koristno uporabimo informacije, dobljene pri vredno tenju, na 

primer tiste o posebej izrazitih prednostih in 

pomanjkljivostih obravnavanih variant.  

 

Večparametrsko odlo čanje temelji na razgradnji odlo čitvenega 

problema  na manjše in lažje obvladljive podproblem e. Variante 

razgradimo na posamezne parametre (kriterije, atrib ute) in jih 
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lo čeno ocenimo glede na vsak parameter. Kon čno oceno variante 

dobimo z nekim postopkom združevanja. Tako izpeljan a vrednost 

je potem osnova za izbor najustreznejše variante (B ohanec, 

Rajkovi č, 1995, str. 428). 

 

Večkriterijsko modeliranje razumemo kot proces ocenjev anja. V 

tem procesu razvijemo model, ki zagotavlja vrednote nje 

variante oziroma variant glede na zastavljene cilje  in 

pri čakovanja. Model temelji na izbranem spisku kriterij ev, 

parametrov, spremenljivk, dejavnikov, ki jim v proc esu 

sledimo. Teorija ve čkriterijskega odlo čanja nudi formalno 

osnovo za izgradnjo modela, kjer je temeljni proble m 

povezovanje ocen po posameznih parametrih v skupno oceno. 

Poleg tega je problemati čna tudi medsebojna povezanost 

raznorodnih parametrov, njihova nedolo čenost in spremljajo ča 

se vplivnost glede na številne dejavnike. Gradnja m odela 

poteka s pomo čjo metode ekspertnega modeliranja. 

Transparentnost oziroma preglednost ocen omogo čajo uporabljene 

metode umetne inteligence. Prednosti se tako kažejo  v razlagi 

ocen in celotni preglednosti postopkov (Rajkovi č et al., 1999, 

str. 387). 

 

Slika 2:  Večparametrski odlo čitveni model  

 

Vir:  Bohanec,  Rajkovi č, 1995, str. 428 

 

Vrednotenje variant pri ve čparametrskem odlo čanju (slika 2) 

tako poteka na osnovi ve čparametrskega odlo čitvenega modela, 
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ki je v splošnem sestavljen iz treh komponent. Vhod  v model 

predstavljajo parametri X i . To so spremenljivke, ki ponazarjajo 

podprobleme odlo čitvenega problema, to je tiste dejavnike, ki 

opredeljujejo kvaliteto variant. Parametri so obi čajno urejeni 

v hierarhi čni strukturi, ki ponazarja medsebojne odvisnosti 

med parametri. Funkcija koristnosti F je predpis, p o katerem 

se vrednosti posameznih parametrov združujejo v spr emenljivko 

Y, ki ponazarja kon čno oceno ali koristnost variante. Funkcija 

koristnosti, ki je opredeljena za vsak izpeljani at ribut, 

opredeljuje odvisnost tega atributa od njegovih nep osrednih 

naslednikov v strukturi. Kon čno oceno Y ali koristnost 

variante dobimo po postopku združevanja od spodaj n avzgor, to 

je s postopnim združevanjem vrednosti v skladu z mo delom in s 

funkcijo koristnosti (Bohanec, Rajkovi č, 1995, str. 428). 

 

Variante opišemo po osnovnih parametrih z vrednostm i a i . Na 

osnovi teh vrednosti funkcija koristnosti dolo či kon čno oceno 

vsake variante. Varianta, ki dobi najvišjo oceno, j e praviloma 

najboljša.   

 

Za prikaz podatkov o variantah in dobljenih kon čnih ocenah 

lahko uporabimo preglednice ali pa katerega izmed n amenskih 

programov za podporo ve čparametrskemu odlo čanju. Slednji so 

primernejši za zahtevnejše primere, ko je parametro v ali 

variant ve č. Ti programi imajo že vgrajena orodja, ki pomagajo  

odlo čevalcu  pri definiciji parametrov, oblikovanju funk cij 

koristnosti in zajemanju podatkov o variantah. Najp omembnejšo 

operacijo, vrednotenje variant, dodatno podpirajo z  vrsto 

koristnih pripomo čkov za analizo dobljenih rezultatov, kot so 

analiza ob čutljivosti in stabilnosti odlo čitvenega modela, 

generator variant, analize tipa »kaj- če« ter najrazli čnejši 

grafi čni prikazi in poro čila. Nekateri omogo čajo tudi delo z 

nenatan čnimi in  nepopolnimi podatki in v ta namen uporablj ajo 

intervalski ra čun ali verjetnostne porazdelitve. Takšnih 

programov je na voljo precej, navedimo le nekaj naj bolj 

znanih: MAUD, Decaid, Decision Pad, HIVIEW, PROMETH EE, DEX 

(Bohanec, Rajkovi č, 1995, str. 429). 

3.2.2  Faze odlo čitvenega procesa 

Odlo čitveni proces poteka po fazah; za čne se z identifikacijo 
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odlo čitvenega problema, kon ča pa z vrednotenjem in analizo 

variant oziroma izdelavo elaborata. Trajanje proces a je mo čno 

odvisno od zahtevnosti problematike in ciljev proce sa, v 

veliki meri pa tudi od znanja, ki ga imajo udeležen ci procesa 

o problemu, vplivnih dejavnikih in variantah. 

  

Odlo čitveni proces je proces sistemati čnega zbiranja in 

urejanja znanja. Zagotovil naj bi dovolj informacij  za 

primerno odlo čitev, zmanjšal možnost, da bi kaj spregledali, 

pohitril in pocenil proces odlo čanja ter dvignil kakovost 

odlo čitve. Praviloma poteka po fazah, ki se lahko preple tajo 

in ponavljajo. 

3.2.2.1  Identifikacija problema 

Ta faza je rezultat spoznanja, da je nastopil odlo čitveni 

problem, ki je dovolj težak, da ga je smiselno reše vati na 

sistemati čen in organiziran na čin. V tej fazi poskušamo 

definirati problem ter opredeliti cilje in zahteve.  Oblikujemo 

odlo čitveno skupino, katere jedro sestavljajo odlo čevalci, ki 

so odgovorni za odlo čitev in se morajo v kon čni fazi odlo čiti. 

Pri zahtevnih problemih je priporo čljivo v delo skupine 

vklju čiti tudi  (Bohanec, Rajkovi č, 1995, str. 430): 

• eksperte, ki imajo poglobljeno znanje o dani proble matiki 

in lahko svetujejo pri oblikovanju odlo čitvenega modela; 

• odlo čitvenega analitika, metodologa, ki kot moderator 

vpliva na u činkovitost in usklajenost dela skupine ter 

skrbi za ustrezno metodološko in ra čunalniško podporo 

odlo čanju; 

• druge predstavnike tistih segmentov, na katere vpli va 

odlo čitev. 

3.2.2.2  Identifikacija kriterijev 

V tej fazi dolo čimo kriterije, na osnovi katerih bomo 

ocenjevali variante in zasnujemo strukturo odlo čitvenega 

modela. Množica opisnih parametrov mora ustrezati v eč 

lastnostim (Keeney, Raiffa, 1976, str. 131; Bohanec , Rajkovi č, 

1995, str. 430): 

• Polnost: vklju čimo vse dejavnike, ki bistveno vplivajo na 

odlo čitev; 

• Operativnost, merljivost: neposredna uporabnost v p rocesu 
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odlo čanja; 

• Strukturiranost: možnost razstavitve, strukturiranj a 

problema; 

• Neredundantnost: kriteriji se ne smejo prekrivati a li 

ponavljati, saj bi lahko tako imeli ve čkratni vpliv na 

odlo čitev; 

• Minimalnost: predvideva uporabo čim manjšega števila 

parametrov; 

• Ortogonalnost: medsebojna neodvisnost parametrov. 

 

Postopek identifikacije kriterijev je odvisen tudi od 

uporabljene metodologije, praviloma pa poteka po na slednjih 

korakih (Bohanec, Rajkovi č, 1995, str. 430): 

• Spisek kriterijev: sami ali med pogovorom v skupini  

oblikujemo nestrukturiran seznam kriterijev, ki jih  bomo 

upoštevali pri odlo čanju; 

• Strukturiranje kriterijev: kriterije hierarhi čno uredimo, 

upoštevajo č medsebojne odvisnosti in vsebinske povezave. 

Nepomembne kriterije in tiste, ki so izraženi z ost alimi 

kriteriji, zavržemo in po potrebi oblikujemo nove. 

Rezultat je drevo kriterijev; 

• Merske lestvice: Vsem kriterijem v drevesu dolo čimo 

merske lestvice, to je zalogo vrednosti, ki jih lah ko 

zavzamejo pri vrednotenju, ter morebitne druge last nosti 

(npr. urejenost). 

3.2.2.3  Definicija funkcij koristnosti 

V tej fazi definiramo funkcije, ki opredeljujejo vp liv nižje 

nivojskih kriterijev na tiste, ki ležijo višje v dr evesu, vse 

do konca drevesa, ki predstavlja kon čno oceno variant. Oblika 

funkcij in na čin njihovega zajemanja je mo čno odvisna od 

uporabljene metode. Najpogosteje se uporabljajo pre proste 

funkcije, kot so utežena vsota in razna povpre čja, sre čamo pa 

tudi zahtevnejše funkcije, ki imajo ve čjo izrazno mo č, vendar 

so nekoliko zahtevnejše za prakti čno uporabo: funkcije zvezne 

logike, funkcije na osnovi Bayesovega pravila ali m ehkih 

množic in odlo čitvena pravila. Prav tako so pestre 

ra čunalniško podprte metode za podporo odlo čevalcev v tej 

fazi, ki segajo od neposrednega analiti čnega izražanja funkcij 

do možnosti izbiranja oziroma parametrizacije vnapr ej 
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pripravljenih funkcij, definiranja funkcije po to čkah, 

zajemanja v grafi čni obliki in raznih dialogov, ki jih vodi 

ra čunalniški program (Bohanec, Rajkovi č, 1995, str. 430). 

3.2.2.4  Opis variant 

Vsako varianto opišemo z vrednostmi osnovnih kriter ijev, to je 

tistih, ki ležijo na listih drevesa. Do tega opisa nas vodi 

bolj ali manj zahtevno prou čevanje variant in zbiranje 

podatkov o njih. Pri tem se pogosto sre čamo s pomanjkljivimi 

ali nezanesljivimi podatki. Nekatere metode v tem p rimeru 

odpovedo, druge pa omogo čajo, da takšne podatke opišemo v 

obliki intervalov ali verjetnostnih porazdelitev (B ohanec, 

Rajkovi č, 1995, str. 430). 

3.2.2.5  Vrednotenje in analiza variant  

Vrednotenje variant je postopek dolo čanja kon čne ocene variant 

na osnovi njihovega opisa po osnovnih kriterijih. V rednotenje 

poteka »od spodaj navzgor« v skladu s strukturo kri terijev in 

funkcijami koristnosti. Varianta, ki dobi najvišjo oceno, je 

praviloma najboljša. Besedo »praviloma« je potrebno  na tem 

mestu posebej poudariti. Na kon čno oceno vpliva mnogo 

dejavnikov in pri vsakem od njih lahko pride do nap ake. Poleg 

tega sama kon čna ocena navadno ne zadostuje za celovito sliko 

o posamezni varianti. Zato moramo variante analizir ati in 

poskusiti odgovoriti na naslednja vprašanja (Bohane c, 

Rajkovi č, 1995, str. 430): 

• Kako je bila izra čunana kon čna ocena - na osnovi katerih 

vrednosti kriterijev in katerih funkcij? So vrednos ti 

kriterijev in uporabljene funkcije koristnosti ustr ezni?  

• Zakaj je kon čna ocena takšna, kot je? Je v skladu s 

pri čakovanji ali odstopa in zakaj? Kateri kriteriji so 

najbolj prispevali k takšni oceni?  

• Katere so bistvene prednosti in pomanjkljivosti pos amezne 

variante?  

• Kakšna je ob čutljivost odlo čitve: kako spremembe 

vrednosti kriterijev vplivajo na kon čno oceno? Ali je 

mogoče in kako variante izboljšati? Katere spremembe 

povzro čijo bistveno poslabšanje ocen variant?  

• V čem se variante bistveno razlikujejo med seboj? 
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Šele z odgovori na ta vprašanja pridemo do celovite  slike o 

variantah in s tem do bolj kvalitetne, bolj utemelj ene in 

preverjene odlo čitve. Ra čunalniška podporna orodja so pri tem 

prakti čno nepogrešljiva, saj imajo že vgrajene pripomo čke, ki 

tovrstne analize bistveno olajšajo. 

3.3  Sistemi za podporo odlo čanju 
Turban in Aronson (Turban, Aronson, 1998, str. 77) definirata 

sistem za podporo odlo čanju kot interaktiven, prilagodljiv in 

uporaben, ra čunalniško podprt informacijski sistem, posebej 

razvit za podporo reševanju nestrukturiranih upravl jalskih 

problemov za izboljšanje odlo čanja. Uporablja podatke, 

zagotavlja enostaven uporabniški vmesnik, lahko pa vklju či 

tudi odlo čeval čeve lastne zamisli. 

 

Sistemi za podporo odlo čanju so na črtovani, zgrajeni in 

uporabljani z namenom podpore v procesu odlo čanja. Vendar 

njihov namen ni sprejemanje odlo čitev. Njihov poglavitni namen 

je omogo čanje podpore odlo čevalcev v procesu sprejemanja 

odlo čitev. 

 

Sistem za podporo odlo čanju je sistem pod nadzorom enega ali 

več odlo čevalcev in pomaga v procesu odlo čanja z 

zagotavljanjem organizirane zbirke orodij, katerih namen je 

razdrobiti strukturo na dele odlo čitvene situacije in 

izboljšati u činkovitost sprejetih odlo čitev. 

 

Od sistemov za podporo odlo čanju se pri čakuje podpora 

odlo čevalcem z razširjanjem njihovih zmogljivosti proces iranja 

ogromne koli čine informacij, s katerimi se le-ti soo čajo v 

procesu sprejemanja odlo čitev. Dolo čene odlo čitvene situacije 

so kljub strukturiranosti preve č kompleksne in časovno 

potratne. Sistem za podporo odlo čanju lahko v takšnih 

primerih, z reševanjem dela problema, prihrani čas in resurse. 

Prav tako pa omogo čajo odkrivanje stvari, ki bi sicer ostale 

neopažene ali pa bi jih težko zasledovali spri čo kompleksnosti 

in težavnosti (Mallach, 1994; Marakas, 1998).  

3.3.1  Ekspertni sistemi 

Ekspertne sisteme lahko opredelimo kot inteligentne  

ra čunalniške programe, ki uporabljajo znanje in proced ure 
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sklepanja za reševanje problemov, ki so dovolj zaht evni, da je 

za njihovo reševanje potrebno znanje posebej usposo bljenih 

strokovnjakov – ekspertov. Ekspertni sistemi lahko na 

dolo čenem podro čju simulirajo sposobnost odlo čanja in 

reševanja problemov človeških izvedencev. 

 

Literatura ekspertne sisteme uvrš ča med sisteme, ki temeljijo 

na znanju oziroma med sisteme za ravnanje z informa cijami. Vse 

definicije ekspertnega sistema v literaturi so si e notne, da 

vsebuje ozko specializirano znanje iz dolo čenega strokovnega 

podro čja (problemske oziroma raziskovalne domene) in da j e 

zmožen znotraj podro čja oblikovati inteligentne odlo čitve. 

Posnema torej delovanje izvedenca ali eksperta za t o strokovno 

podro čje in njegovo sposobnost analiziranja, reševanja in  

utemeljevanja odlo čitev znotraj problemske domene. Ekspertni 

sistemi delujejo z visoko specializirano logiko in znajo sami 

oblikovati odlo čitev iz problemske domene. Ekspertni sistemi 

niso splošni reševalec problemov, temve č so namenjeni 

reševanju zaklju čenih, dobro definiranih problemov. 

 

Ekspertni sistemi so najve čkrat oblikovani tako, da so 

sposobni smiselno uporabljati tudi nezanesljive in nepopolne 

informacije. Nepopolni ali negotovi so lahko podatk i o 

problemu, ki ga rešujejo, prav tako so lahko nezane sljive tudi 

relacije na problemskem podro čju. 

 

Ekspertni sistemi so oblikovani tako, da omogo čajo enostavno 

modifikacijo in nadgrajevanje baze znanja. Pri tem je mogo če 

pravila v bazi znanja dodajati, spreminjati ali odv zemati brez 

povzro čanja stranskih u činkov na drugih delih programske kode. 

To omogo ča predvsem lo čevanje znanja in programske kode, ki 

izvaja sklepanje ter modularnost pravil in drugih p redstavitev 

znanja.  

 

Pomembna zna čilnost ekspertnih sistemov, ki pri drugih vrstah 

ra čunalniških programov ni tako poudarjena, je njihova  

transparentnost. Transparentnost je sposobnost sist ema, da 

pojasni in utemelji zaklju čke ter priporo čila, ki jih nudi. 

Ekspertni sistem predstavlja na tak na čin za uporabnika 

prozorno škatlo v nasprotju s črno škatlo, ki uporabniku ne 
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omogoča vpogleda v notranjost svojega delovanja. Omogo čajo 

spremljanje in spreminjanje procesa reševanja probl ema, znajo 

pa tudi utemeljiti odlo čitev. Transparentnost ekspertnega 

sistema omogo ča uporabniku razlago rezultatov in analizo, kako 

bi se rezultat spremenil, če bi vhodne podatke spremenil 

(»kaj- če« analiza). S tem so vzpostavljeni pogoji za kreat ivno 

mišljenje odlo čevalca, boljše spoznavanje problema in 

kreiranje novih alternativ. Naveza človek-ra čunalnik se torej 

dopolnjuje ter omogo ča doseganje rezultatov, katere bi le en 

člen naveze le s težavo dosegel. 

 

Pri svojem delu ekspertni sistemi uporabljajo metod e, ki jih 

ponuja umetna inteligenca. Praviloma združujejo tak o 

kvantitativne kot kvalitativne informacije, teorijo  

verjetnosti kot teorijo množic, aritmetiko števil k ot tudi 

logi čna pravila, utemeljena na hevristi čnih pri čakovanjih. Pri 

tem so rešitve, ki jih podaja ekspertni sistem, pra viloma 

dobre, ne pa nujno optimalne (Bratko, 1997; Nikolop ulos, 1997; 

Sprague, Watson, 1995; Zornada, 1999). 

 

Sistem mora izpolnjevati naslednje pogoje, ki zagot avljajo 

učinkovito delo uporabnikov (Štiglic, 2000):  

• Interaktiven na čin delovanja – interaktivna podpora; 

• Visoka stopnja povezave med uporabnikom, ekspertnim  

sistemom in situacijo u čenja; 

• Hitro prilagajanje uporabnikovim zahtevam; 

• Prenosljivost na razli čno strojno opremo; 

• Zanesljivost; 

• Sprejemljivo kratki odzivni časi. 

 

Ekspertni sistemi se danes uporabljajo na podro čjih, kot so 

medicina, matematika, inženirstvo, geologija, ra čunalniške 

vede, kemija, management, ekonomija, obramba, pravo , 

izobraževanje itd. 

 

Ukvarjajo se z razli čnimi vrstami problemov oziroma 

problemskimi kategorijami, ki so opredeljene kot (L uger, 

Stubblefield, 1993, str. 309): 

• Interpretacija: pomo č pri dojemanju oziroma spoznavanju 
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pomena ali vsebine česa; oblikovanje sklepov ali opisov 

na višji ravni na osnovi surovih podatkov; 

• Napovedovanje: ugotavljanje ali dolo čanje vzroka; 

• Oblikovanje: na črtovanje in oblikovanje strukture sistema 

ob upoštevanju dolo čenih zahtev in omejitev; 

• Načrtovanje: snovanje in izdelovanje na črta za dolo čen 

objekt oziroma podro čje ter dolo čanje ustreznih ukrepov, 

s katerimi bo mogo če dose či zadani cilj; 

• Razhroš čevanje in popravljanje: prepisovanje in 

implementacija rešitev za dolo čene pomanjkljivosti; 

• Inštrukcije: pomo č u čečim se pri obvladovanju dolo čene 

učne snovi; 

• Nadzor: vodenje in krmiljenje, nadzor in regulacija  

sistema. 

 

Ekspertni sistemi so primerni za probleme, ki niso rešljivi s 

klasi čnim programiranjem, probleme, ki so dobro strukturi rani 

in so omejeni na ozko problemsko podro čje. Ekspertni sistem je 

smiselno uporabiti na podro čjih, kjer: 

• situacija zahteva ve č logi čnega sklepanja kot 

matemati čnega ra čunanja; 

• je znanje na problemskem podro čju specifi čno in ni plod 

enostavnega sklepanja, ampak poznavanja podro čja; 

• uporabnik od sistema kot odgovor pri čakuje dobro 

definirane rešitve, ki jih je možno vnaprej dolo čiti in 

predvideti; 

• je vnaprej možno, na podlagi podanih dejstev, predv ideti 

pravila, ki naj jih sistem uporabi pri sklepanju; 

• je proces sklepanja toliko kompleksen, de se je zan j 

izpla čalo izdelati ekspertni sistem; 

• je proces sklepanja še obvladljive velikosti; 

• za izgradnjo ekspertnega sistema obstajajo poslovni  

razlogi. Z uvedbo si obetamo zmanjšanje stroškov. 

Strokovnjaki skrbijo za prenos znanja v ekspertni s istem 

in ne rešujejo ve č množice drobnih, zanje trivialnih 

opravil; 

• s striktno uporabo ekspertnega sistema in dopolnjev anjem 

znanja v njegovo bazo do dolo čene mere vzdržujemo tiho 

znanje organizacije dokumentirano; 
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• pri razvoju novih produktov lahko uporabimo že obst oje če 

znanje ter jim na ta na čin dodamo dodatno vrednost ter se 

izognemo ponavljanju že nau čenih lekcij. 

 

Ekspertne sisteme sestavljajo ponavadi trije glavni  moduli: 

baza znanja, mehanizem sklepanja ter komunikacijski  vmesnik, 

sestavljen iz modula za pojasnjevanje znanja in mod ula za 

zajemanje znanja. 

 

Baza znanja predstavlja osrednji del ekspertnega si stema. 

Obi čajno vsebuje dejstva iz dolo čene domene, pravila, ki 

vsebujejo relacije med temi dejstvi in metode, hevr isti čna 

načela ter ideje za reševanje problemov v tej domeni. 

 

Znanje mora biti predstavljeno na na čin, ki omogo ča 

prilagodljivo, hierarhi čno urejeno, heterogeno in aktivno 

strukturo zapisa. Prilagodljivost strukture zapisa znanja je 

potrebna zaradi naknadnega vklju čevanja novih spoznanj in 

omogočanja spremljanja zapisov, hierarhi čnost pa zaradi 

vertikalnih povezav med objekti nadrejenih in podre jenih tipov 

v bazi znanja. 

 

Znanje v bazi znanja je mogo če predstaviti z razli čnimi 

ponazoritvenimi formalizmi. Najpogostejša oblika so  pravila 

tipa » če-potem«, lahko pa je predstavljeno tudi z drugimi 

formalizmi, kot so okvirji, semanti čne mreže in logi čni izrazi 

(Bratko, 1997; Nikolopoulos, 1997). 

 

S pravili tipa » če-potem«, imenovanih tudi produkcijska 

pravila, v ve čini prakti čnih primerov izražamo problemsko 

znanje na naraven na čin, poleg tega pa imajo takšna pravila še 

naslednje pozitivne lastnosti (Bratko, 1997, str. 3 12): 

• Modularnost: vsako pravilo predstavlja majhen, rela tivno 

neodvisen del znanja; 

• Razširljivost: bazo znanja je možno pove čati z dodajanjem 

novih pravil razmeroma neodvisno od že obstoje čih; 

• Spremenljivost: pravila v bazi znanja lahko spremin jamo 

razmeroma neodvisno od drugih pravil; 

• Transparentnost: pravila prispevajo k prozornosti 

sistema. 
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Mehanizmi sklepanja omogo čajo aktivno uporabo znanja za 

reševanje problemov, na primer za izpeljavo novih d ejstev, ki 

so eksplicitno shranjena v bazi znanja. Mehanizmi s klepanja v 

bistvu predstavljajo programe, ki so sposobni upora biti bazo 

znanja za reševanje problemov te ekspertne domene. Poleg 

rešitve problema pa omogo čajo tudi argumentacijo rešitev – 

zakaj je rešitev takšna, kot je in ne druga čna. 

 

Komunikacijski vmesnik predstavlja most med uporabn ikom in 

ra čunalnikom tako pri zajemanju znanja, podajanju rezu ltatov 

kot tudi pri njihovi razlagi. Omogo ča analize tipa »zakaj« in 

»kaj- če«, ki jih izvedejo programi, zajeti v mehanizmih 

sklepanja. Taki analizi omogo čata razlago rezultatov, do 

katerih pride ekspertni sistem, utemeljevanje sprej etih 

odlo čitev ter spremembo odlo čitve ob spremembi variant. 

Analiza tipa »kaj- če« je lahko osnova za dolo čanje potrebnih 

sprememb posamezne variante, da bi z njo bolje zado voljili 

kriterijem odlo čanja (Mallach, 1994; Rajkovi č, Bohanec, 1988). 

 

Komunikacijski vmesnik prevaja podatke, ki jih poda  uporabnik, 

v obliko, primerno za ra čunalniško manipulacijo. Sklepe in 

pojasnila, ki jih ponudi sistem, pa predstavi v raz umljivi 

pisni ali grafi čni obliki. Navadno omogo ča tudi interakcijo z 

okoljem in drugimi sistemi, npr. zunanjimi bazami p odatkov. 

Najpogostejši vmesniški na čini, ki jih uporabljajo ekspertni 

sistemi so vprašanja in odgovori, menuji, hiperteks t, grafi čni 

vmesnik, naravni jezik itd. 

 

Uporabniški vmesnik je kriti čni element celotnega ekspertnega 

sistema, saj lahko slab uporabniški vmesnik vodi v omejeno in 

neučinkovito rabo celotnega sistema. Zato je oblikovanj e 

uporabniškega vmesnika zahtevnejše kot pri drugih 

ra čunalniških aplikacijah. 

 

Modul za zajemanje znanja pomaga izvedencu izraziti  znanje na 

način, ki omogo ča njegovo vklju čitev v bazo znanja. Namenjen 

je gradnji baze podatkov, njenemu vzdrževanju in za gotavljanju 

njenega razvoja ter ponuja razli čne metode za zajemanje znanja 

in nadgrajevanje obstoje če baze znanja z novimi pravili in 
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dejstvi (Medica, 2002; Tsoukalas, Uhrig, 1997). 

3.3.2  Lupina ekspertnega sistema DEX 

Lupina ekspertnega sistema za ve čparametrsko odlo čanje DEX 

(Decision Expert) je namenjena reševanju kompleksni h 

večparametrskih odlo čitvenih modelov. Realizirana je na 

podlagi metode DECMAK (Decision Making). DECMAK je metoda za 

razvoj ekspertnega sistema za ve čkriterijsko odlo čanje. Izraz 

»lupina ekspertnega sistema« pomeni ekspertni siste m z 

izdelanim uporabniškim vmesnikom in mehanizmom skle panja, 

vendar brez baze znanja – slednjo izdela uporabnik sam.  

 

S tem je dosežena velika prenosljivost sistema na r azli čna 

podro čja uporabe. Za razliko od klasi čnega razvoja ekspertnega 

sistema za specifi čno podro čje uporabe nam razvoj ekspertnega 

sistema preko že pripravljene lupine omogo ča hitrejšo 

izdelavo. Pri tem ni potrebno poznavanje programers kih orodij, 

saj nas uporabniški vmesnik vodi do pravilne postav itve baze 

znanja, ki pa mora biti v sistemu zapisana tako, da  jo znajo 

mehanizmi sklepanja pravilno uporabiti. 

 

DEX omogoča reševanje kompleksnih ve čparametrskih odlo čitvenih 

modelov. Vsebuje orodja, ki uporabniku pomagajo pri  

oblikovanju, preverjanju in spreminjanju baze znanj a. Pri 

vrednotenju omogo ča kvalitetno verifikacijo in razlago 

dobljenih rezultatov. Omogo ča preverjanje konsistentnosti 

odlo čitvenih pravil in vsebuje podporo za skupinsko odlo čanje. 

Lahko se ukvarja z neto čnimi, negotovimi in manjkajo čimi 

podatki o variantah, za obravnavo katerih vsebuje m ehanizem, 

osnovan na verjetnosti ali mehki porazdelitvi vredn osti 

atributa. 

 

Njegove pomanjkljivosti so naslednje: 

• Podpira samo kvalitativne atribute in funkcije 

koristnosti, ne pa tudi koli činskih; 

• Ne omogo ča kombiniranega kvalitativnega in 

kvantitativnega vrednotenja; 

• Rezultatov vrednotenja in analize ne prikazuje graf i čno, 

• Deluje v okolju DOS; 

• Za shranjevanje modelov uporablja dva lastna in tež ko 
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berljiva zapisa. 

 

Kljub pomanjkljivostim je DEX široko uporaben in fl eksibilen. 

Uspešno je bil uporabljen v številnih realnih probl emih 

odlo čanja s podro čja industrije, poslovanja, izobraževanja, 

medicine itd., pri nas in po svetu. 

 

Leta 1999 je nastal program DEXi (DEX for Instructi on), 

izobraževalna razli čica DEX-a, namenjena za uporabo študentov 

in u čiteljev na fakultetah in srednjih šolah. DEXi deluj e v 

okolju Windows in ima prijaznejši uporabniški vmesn ik. Po 

svoji funkcionalnosti je podoben programu DEX. Od n jega se 

razlikuje v tem, da omogo ča grafi čno vrednotenje variant, 

sicer pa ponuja nekaj manj možnosti dodatnih analiz  in ne 

vsebuje podpore za skupinsko odlo čanje. 

 

DEX sloni na konceptih ve čparametrskega odlo čanja, ki je 

zasnovano tako, da je osnovni problem raz členjen na manjše, 

manj kompleksne probleme. Postopek odlo čanja obravnava 

razli čne variante glede na zastavljene zahteve. Gre za 

raz členitev variant na razli čne dimenzije, ki jih imenujemo 

tudi cilji, kriteriji, odlo čitveni parametri, opisne 

spremenljivke itd. Praviloma se posamezni parametri  vrednotijo 

lo čeno, kon čno oceno, vrednost posamezne variante, pa dobimo s 

pomočjo postopka združevanja, kot je na primer utežena v sota. 

Postopek mora izražati odlo čeval čevo preferen čno znanje 

(Bohanec, Rajkovi č, 1990). 

 

DEX je sestavljen iz dela za pridobivanje in urejan je znanja 

in dela za oceno in analizo variant. V prvem delu p omaga 

uporabniku z oblikovanjem drevesa kriterijev in fun kcij 

koristnosti v procesu strukturiranja odlo čitvenega problema in 

izražanja preferenc. V pomo č uporabniku sproti preverja 

konsistentnost definiranih funkcij koristnosti. Dru gi del 

uporablja pridobljeno bazo znanja za oceno in anali zo variant. 

DEX oceni vsako varianto skladno z drevesom kriteri jev in 

odlo čitvenimi pravili in tako poda za vsako varianto oce no 

primernosti oziroma ustreznosti. 

 

Struktura baze znanja je v tesni povezavi z osnovni m konceptom 
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večparametrskega odlo čanja in je v DEX-u opredeljena s pomo čjo 

(Bohanec, Rajkovi č, 1990, str. 149): 

• Drevesa kriterijev; 

• Variant; 

• Opisa variant; 

• Funkcije koristnosti. 

 

Kriteriji so hierarhi čno razvrš čeni v drevesu kriterijev in so 

osnova za sestavo baze znanja. Vsak kriterij je gle de na vrsto 

(osnovni ali izpeljani) dolo čen z namenom, opisom in domeno. 

 

Osnovni kriterij je prikazan kot stopnja v drevesu parametrov. 

Vsebuje vrednosti, s katerimi so opisane variante. Vrednost 

dolo či uporabnik. Izpeljani kriteriji predstavljajo notr anja 

vozliš ča drevesa. Vsak od njih ima enega ali ve č nižje leže čih 

kriterijev, ki so lahko osnovni ali izpeljani. Za v sak 

izpeljani kriterij uporabnik dolo či funkcijo koristnosti. 

 

Drevo kriterijev predstavlja strukturo dolo čenega problema 

odlo čanja in okostje ostalim komponentam. Drevo vsebuje 

kriterije, s pomo čjo katerih merimo in ocenjujemo variante. V 

drevesu so kriteriji strukturirani glede na njihovo  medsebojno 

odvisnost. Kriteriji na višjem nivoju so odvisni od  tistih na 

nižjem nivoju drevesa. Vsak kriterij je definiran z  imenom in 

domeno vrednosti, ki je dodeljena kriterijem v proc esu 

vrednotenja variant. 

 

Domene kriterijev predstavljajo vrednosti posamezni h 

kriterijev. Vsaka vrednost je dolo čena z imenom, opisom in 

razredom. Vrednosti dolo či uporabnik (npr. neustrezno, 

sprejemljivo, ustrezno). Lahko pa imamo tudi kvanti tativne in 

kvalitativne vrednosti. 

 

Funkcija koristnosti opisuje, kako so višje leže či kriteriji v 

drevesu odvisni od nižje leže čih kriterijev. Funkcijo 

koristnosti dolo či uporabnik. Vsak izpeljan kriterij mora 

imeti svojo funkcijo koristnosti, ki je sestavljena  iz 

osnovnih pravil odlo čanja. 

 

Vsaka kombinacija nižje leže čih kriterijev v drevesu 
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predstavlja eno pravilo. Pravilo lahko predstavlja posamezna 

vrednost ustrezne domene kriterija in interval vred nosti. 

3.3.3  Vredana 

Program Vredana je nastal kot nadgradnja lupine eks pertnega 

sistema DEX. Nadgrajuje ga v fazi vrednotenja in an alize 

variant ter odpravlja nekatere njegove pomanjkljivo sti. 

Program deluje v okolju Windows in podpira funkcije  branja in 

pisanja datotek tipa DAX, branje podatkov o variant ah s 

standardnih datotek tipa DIF, kombinirano kvalitati vno in 

kvantitativno vrednotenje variant, prikaz in izpis rezultatov 

vrednotenja s stolp čnimi, korelacijskimi in zvezdnimi 

grafikoni ter analizo variant tipa »kaj- če«. 

 

Vhodne podatke za program Vredana predstavlja DEX-o va baza 

znanja. Rezultati vrednotenja variant so pri progra mu Vredana 

prikazani z grafikoni. Taka predstavitev je razumlj iva in 

enostavna, hkrati pa dosti uspešnejša od navadne te kstovne ali 

numeri čne. Rezultati so lahko prikazani v obliki stolpi čnih, 

korelacijskih ali polarnih grafikonov, odvisno od š tevila 

parametrov, po katerih spremlja uporabnik rezultate  

vrednotenja.  

 

DEX vrednoti variante le kvalitativno, kar pomeni, da varianto 

razporedi v dolo čen razred, ni č pa ne pove o njenem položaju 

znotraj razreda. V primeru velikega števila variant , ki jih je 

treba razporediti v nekaj razredov, se pogosto ne v e, katera 

varianta je najboljša. V takih primerih si pomagamo  s 

kombiniranim kvalitativnim in kvantitativnim vredno tenjem. 

Kombinirano vrednotenje kvalitativnim rezultatom pr ilagodi 

numeri čne vrednosti z zveznega intervala. Numeri čna vrednost 

je osnova za razvrstitev variant znotraj kvalitativ nega 

razreda. Variante so tako še vedno razvrš čene v enake razrede 

kot pri osnovnem kvalitativnem vrednotenju, vendar so dodatno 

urejene znotraj razreda v skladu z dobljeno numeri čno oceno 

(Bohanec, Urh, Rajkovi č, 1992; Jakši č, 2002). 
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4  IZGRADNJA ODLOČITVENEGA MODELA 

4.1  Identifikacija kriterijev 
Prvi korak pri izdelavi modela je bil izbor kriteri jev na 

podlagi zna čilnosti in potreb podjetij ter pri čakovanih in 

zahtevanih klju čnih lastnosti celovite programske rešitve. 

Analizo klju čnih odlo čitvenih dejavnikov izbire celovite 

programske rešitve sem izvedel na podlagi prou čevanja 

teoreti čnih in prakti čnih izsledkov doma in na tujem ter 

lastnih izkušenj. Za vse izbrane kriterije sem v DE X-u dolo čil 

zaloge vrednosti ter jih organiziral v odlo čitveno drevo. 

 

Kriteriji so hierarhi čno razvrš čeni v drevesu kriterijev in so 

osnova za sestavo odlo čitvenega drevesa. Vsak kriterij je 

dolo čen z imenom, opisom in zalogo vrednosti. Izpeljani 

atributi predstavljajo notranje vozle drevesa. 

4.1.1  Spisek kriterijev 

Za ocenjevanje izbranih celovitih programskih rešit ev sem 

izbral slede če kriterije: 

• Cena:  cena celovite programske rešitve v EUR, ki vsebuje  

samo ceno celovite programske rešitve in licenc; 

• Vzdrževanje:  višina letnega zneska, ki ga je potrebno 

odvajati za vzdrževanje celovite programske rešitve , 

izražen v odstotku od cene celovite programske reši tve; 

• Uvajanje:  stroški uvajanja obsegajo vse stroške, ki 

nastanejo v procesu prenove poslovnih procesov, uva janja 

in prilagajanja celovite programske rešitve specifi čnim 

potrebam in zahtevam stranke ter izobraževanja 

uporabnikov celovite programske rešitve; 

• Navodila:  gre za oceno kakovosti, obsega in uporabnosti 

uporabniških navodil in tehni čne dokumentacije ter 

pokritost funkcionalnosti celovite programske rešit ve z 

navodili; 

• Podpora:  kriterij odraža hitrost odziva na morebitne 

težave ali zahteve stranke izražen v številu dni, k i 

prete čejo od kontakta do za četka reševanja problema ter 

usposobljenost in strokovnost ekipe, ki skrbi za 

vzdrževanje celovite programske rešitve. Prav tako 
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vklju čuje tudi garancijo za delovanje celovite programske  

rešitve in podporo pri odpravljanju težav ter nadal jnjem 

prilagajanju potrebam in željam stranke; 

• Doba uvajanja:  predstavlja časovni vidik uvajanja 

celovite programske rešitve v podjetju; 

• Potrebne prilagoditve:  kriterij predstavlja oceno obsega 

prilagoditev za pokritost poslovnih procesov in pos ebnih 

zahtev in želja ter stopnjo lokalizacije tujih celo vitih 

programskih rešitev, ki obsega prevod celovite prog ramske 

rešitve in navodil v slovenski jezik in prilagajanj e 

posebnostim v na činu poslovanja in standardih v 

Sloveniji; 

• Stabilnost:  predstavlja oceno ob čutljivosti celovite 

programske rešitve na zunanje dejavnike in obnašanj e v 

primeru sesutja ter ocena varnosti v širšem pomenu,  ki se 

nanaša na varnost na ravni celovite programske reši tve 

(tajnost podatkov, gesla za dostop, izdelava in 

shranjevanje varnostnih kopij baze podatkov); 

• Sodobnost:  vsebnost in podpora najsodobnejšim 

tehnologijam in metodologijam, grafi čni vmesnik, 

prijaznost do uporabnikov …;  

• Fleksibilnost:  obsega oceno možnosti prilagajanja 

celovite programske rešitve specifi čnim potrebam in 

željam strank, posodabljanje in nadgrajevanje; 

• Modul Finance:  finance in ra čunovodstvo s spremljajo čimi 

evidencami (glavna knjiga, saldakonti, osnovna sred stva, 

blagajna, ...); 

• Modul Prodaja:  podpora prodajnim funkcijam, izdelava 

prodajnih dokumentov, spremljanje terjatev kupcev, 

načrtovanje prodaje …; 

• Modul Nabava:  podpora nabavnim funkcijam, izdelava 

nabavnih dokumentov, spremljanje obveznosti dobavit eljev, 

…; 

• Modul Logistika : podpora logisti čnim funkcijam, 

skladiš čno poslovanje, servis, …; 

• Modul Zaloge:  podpora materialnemu poslovanju; 

• Modul Proizvodnja:  celovita podpora uvajanju, spremljanju 

in planiranju proizvodnje; 

• Modul Upravljanje odnosov s strankami (CRM ): optimizacija 
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in nadzor marketinških, prodajnih in servisnih proc esov; 

• Modul Kadrovska evidenca:  modul za upravljanje s kadri in 

obra čunom osebnih dohodkov zaposlenih; 

• Modul Projekti:  modul za spremljanje projektov z viri; 

• Strojne zahteve:  ocena vrednosti priporo čljive 

specifikacije strojne opreme; 

• Programske zahteve:  ocena vrednosti programske opreme za 

ustrezno delovanje programske opreme, celovite prog ramske 

rešitve in drugih zahtev; 

• E-poslovanje:  omogo čanje in podpora elektronskemu 

poslovanju; 

• Analitika:  možnosti izvajanja razli čnih analiz; 

• Podpora odlo čanju:  v kolikšni meri celovita programska 

rešitev omogo ča podporo pri reševanju razli čnih problemov 

(še zlasti nestrukturiranih), izdelavo raznih anali z, ad-

hoc poizvedb in poro čil, grafi čne prikaze, …; 

• Povezljivost:  povezljivost celovite programske rešitve z 

zunanjimi aplikacijami; 

• Ekipa:  ocena usposobljenosti, izkušenj in izobrazbe 

projektne ekipe, ki jo je ponudnik celovite program ske 

rešitve izbral za izvedbo projekta; 

• Reference:  ugled in pomembnost podjetij, kjer je celovita 

programska rešitev že implementirana ter ocena uspe šnosti 

implementacij in zadovoljstva uporabnikov z 

implementacijo; 

• Število implementacij:  število implementacij celovite 

programske rešitve v Sloveniji. 

4.1.2  Strukturiranje kriterijev 

Iz seznama kriterijev zgradimo drevesno strukturo v sebinsko 

združenih kriterijev, ki predstavljajo strukturo od lo čitvenega 

problema. Kriterije hierarhi čno uredimo, pri čemer upoštevamo 

medsebojne odvisnosti in vsebinske povezave. Kriter ije 

strukturiramo iz ve č razlogov (Krapež, Rajkovi č, 2003, str. 

33): 

• preglednost nad odlo čitvenim modelom in s tem tudi 

odlo čitvenim znanjem; 

• združevanje kriterijev, ki so vsebinsko povezani in  tako 

smiselno vplivajo na odlo čitev; 



39 

 

 

 

 

• lažja dolo čitev odlo čitvenih pravil in posledi čno ve čja 

razumljivost razlage kon čne odlo čitve. 

 

Kriteriji na višjem nivoju so odvisni od tistih na nižjih 

nivojih. Izpeljani kriteriji imajo naslednike na ni žjih 

nivojih drevesa in tako predstavljajo notranje vozl e drevesa. 

Na nižjem nivoju, brez naslednikov, so osnovni krit eriji, ki 

so odvisni le od zna čilnosti posameznih variant in so vhodni 

parametri odlo čitvenega modela. 

 

Na podlagi medsebojne odvisnosti in vsebinskih pove zav sem 

osnovne kriterije združil v naslednje izpeljane kri terije: 

• Stroški:  stroški predstavljajo finan čni vidik izbora 

celovite programske rešitve in neposredne stroške i zbire 

dolo čene celovite programske rešitve; 

• Storitve:  spremljajo če dejavnosti, ki vplivajo na 

kakovost, hitrost in obseg procesa uvajanja in upor abe 

celovite programske rešitve v podjetju; 

• Dobavitelj:  pregled trenutne sestave in sposobnosti 

ponudnika kot tudi preteklega delovanja na podro čju 

implementacije celovite programske rešitve; 

• Aplikacija:  v to skupino kriterijev so vklju čeni 

kriteriji, ki obravnavajo in ocenjujejo samo celovi to 

programsko rešitev. 

 

Slednjo skupino sem razvil v dodatne štiri podkrite rije:  

• Lastnosti:  tu so zbrane nekatere splošne zna čilnosti in 

zmožnosti celovite programske rešitve; 

• Module:  moduli so samostojne aplikacije, ki so 

integrirane v celovite programske rešitve, tukaj pa  je 

podana ocena zna čilnosti in funkcionalnosti dolo čenih 

modulov; 

• Zahteve:  celovite programske rešitve potrebujejo za svoje 

nemoteno delovanje podporo v obliki strojne in prog ramske 

opreme; 

• Napredno:  dodatne funkcionalnosti, ki omogo čajo izdelavo 

analiz, podporo odlo čanju, podporo e-poslovanju ter 

integracije z drugimi sistemi. 
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Slika 3:  Drevo kriterijev modela za izbiro ERP 
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Podkriterij Moduli vsebuje še dva dodatna podkriter ija: 

• Upravljanje z oskrbovalno verigo (SCM):  sistemati čno in 

načrtno obvladovanje zalog, nabave, skladiš čenja, 

distribucije in logistike ter nadzor nad kakovostjo ; 

• Podporni moduli:  dodatni moduli za spremljanje kadrovske 

evidence, spremljanje projektov z resursi ter uprav ljanje 

odnosov s strankami. 

 

Obravnavani model tako vsebuje 39 kriterijev, od te ga 28 

osnovnih in 11 izpeljanih (slika 3). 

4.1.3  Merske lestvice 

Vsem kriterijem v drevesu dolo čimo merske lestvice, to je 

zaloge vrednosti, ki jih lahko zavzamejo pri vredno tenju. 

Zaloga vrednosti kriterijev je lahko sestavljena iz  besed ali 

številskih intervalov. Smiselno jo je sestaviti tak o, da 

ostaja odlo čitveni model dovolj ob čutljiv in razlikuje 

bistvene razlike med variantami. Priporo čljivo je, da zaloge 

vrednosti uredimo od slabih proti dobrim, ker le to  omogo ča 

uporabo uteži pri dolo čanju funkcij koristnosti. 

 

Na sliki 4 so predstavljene zaloge vrednosti posame znih 

kriterijev modela, ki so urejene od slabih proti do brim.  
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Slika 4:  Zaloga vrednosti kriterijev odlo čitvenega modela 

 

5  UPORABA ODLOČITVENEGA MODELA 

5.1  Podjetje A 

5.1.1  Identifikacija problema 

Podjetje A je sodobno, hitro razvijajo če se, srednje veliko 

podjetje s 15-letno tradicijo servisiranja kupcev n a podro čju 

avtomobilske industrije, industrije bele tehnike te r elektro 

in strojne industrije. Za te potrebe so se speciali zirali na 
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podro čjih proizvodnje kabelskih snopov in kabelske konfek cije, 

izdelave priklju čnih vrvic razli čnih izvedb, brizganja 

tehni čnih izdelkov iz plasti čnih mas ter montaže raznih 

sklopov in vezij. 

 

V podjetju se zavedajo, da bo v naslednjem desetlet ju poleg 

kakovosti odlo čala predvsem hitrost in da bodo zmagovalci v 

konkuren čnih bojih tisti, ki se bodo najhitreje odzivali na 

spremembe v poslovanju, povpraševanju in ponudbah. Odlo čili so 

se za kombinacijo proizvodnih programov, ki so jim pomagali 

uresni čiti ambiciozen cilj, postati sistemski dobavitelj 

večjim kupcem in s svojim na činom servisiranja prodreti na 

zahtevno svetovno tržiš če. 

 

Zaradi vse višjih zahtev kupcev, ki narekujejo viso ko raven 

kakovosti, tako izdelkov kot storitev, imajo vzpost avljen 

sistem stalnih izboljšav, ki deluje skladno s certi fikatom ISO 

9001:2000. Vanj so vklju čeni vsi zaposleni, temelj vsega pa je 

urejen sistem celotnega procesa poslovanja. 

 

V poštev za obravnavo pridejo integrirani poslovno 

informacijski sistemi, ki so primerni za srednje ve liko, 

proizvodno in izvozno usmerjeno podjetje s petdeset imi 

sočasnimi uporabniki in podpori vseh poslovnih proceso v v 

podjetju – od nabave, prodaje, proizvodnje, do ra čunovodstva, 

financ in upravljanja s kadri. 

 

Predmet odlo čanja je izbira celovite rešitve notranjega 

poslovno informacijskega sistema, ki bi omogo čal celovito 

informacijsko podporo vsem dejavnostim poslovnih pr ocesov, 

pregled nad izvajanjem teh dejavnosti, sprotno spre mljanje 

virov in dokumentov, na črtovanje, sprotno ugotavljanje in 

ocenjevanje poslovnih rezultatov ter nenehen nadzor  nad 

poslovanjem. 

 

Svoje procese želijo imeti v celoti pokrite in kars eda 

avtomatizirane. Zavedajo se, da ne bodo mogli v cel oti pokriti 

vse poslovne procese s standardnimi verzijami celov itih 

programskih rešitev, zato pri čakujejo precejšnjo fleksibilnost 

rešitve za pokrivanje in prilagajanje njihovim potr ebam in 
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zahtevam. 

 

Rezultat odlo čitvenega procesa se mora odražati v obliki 

izbire celovite programske rešitve, ki bo najbolje ustrezala 

naravi poslovnega procesa v podjetju in bo omogo čala: 

• učinkovito informacijsko podporo vsem ravnem odlo čanja in 

nadzora; 

• pove čanje produktivnosti dela in zniževanje stroškov 

zbiranja in obdelave podatkov; 

• pospeševati pretok podatkov ter pove čati kvaliteto in 

ažurnost informacij; 

• zmanjšati koli čino papirnega poslovanja; 

• povezavo uporabnikov na razli čnih ravneh v čim bolj 

enoten informacijski sistem; 

• znižati stroške in pove čati kvaliteto poslovanja s 

pomočjo prenove poslovnih procesov; 

• zagotavljanje kratkih in zanesljivih dobavnih rokov ; 

• učinkovito usklajevanje globalnega povpraševanja, 

preskrbe in izdelave novih izdelkov; 

• zgraditi osnove za zagotavljanje kakovosti poslovan ja po 

ISO standardih.  

5.1.2  Oblikovanje odlo čitvene skupine 

Odlo čitveno skupino, odgovorno za izbiro celovite progra mske 

rešitve med obravnavanimi variantami, sestavljajo d irektor 

podjetja, vodja informatike, zunanji svetovalec in vodje 

poslovnih funkcij (finance, ra čunovodstvo, nabava, prodaja, 

proizvodnja).  

 

Takšna sestava odlo čitvene skupine predstavlja vse interesne 

skupine v podjetju, vsebuje pa tudi neodvisno, obje ktivno 

komponento, ki jo predstavlja zunanji svetovalec. V  fazi 

izbire celovite programske rešitve nosi odgovornost  direktor 

podjetja, odgovornost in vodenje projekta implement acije 

izbrane celovite programske rešitve pa bo prevzel v odja 

informatike. 

 

Odlo čitev o celoviti programski rešitvi bo vplivala na 

delovanje in poslovanje vseh poslovnih funkcij v po djetju in 
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tudi na podjetje kot celoto. Zato je še toliko bolj  pomembno, 

da so v odlo čitveno skupino angažirani in v njej aktivno 

sodelujejo tudi strokovnjaki iz vseh prizadetih pod ro čij. 

5.1.3  Definicija funkcij koristnosti  

V modelu nastopa kar nekaj kriterijev, ki bi jih la hko ozna čil 

kot izlo čilne kriterije. Vsaka od obravnavanih variant mora 

imeti dobro pokrite module za upravljanje z oskrbov alno verigo 

ter proizvodnjo, ustrezno podporo in fleksibilnost ter 

primerne reference in ekipo (slika 5). 

 

Člani izvajal čeve ekipe morajo biti sposobni razumeti 

probleme, potrebe in na čin poslovanja podjetja ter ustrezno 

izvesti postopek implementacije in prilagoditve cel ovite 

programske rešitve. Še tako dobra celovita programs ka rešitev 

se lahko izkaže za slabo, če jo implementira, vzdržuje in 

posodablja nekvalitetna ekipa.  

 

Podoben zaklju ček lahko povle čemo tudi za dobavitelja in 

rešitve s slabimi referencami. Uvajanje celovite pr ogramske 

rešitve zahteva precejšnja finan čna sredstva, angažiranje 

zaposlenih, prenovo poslovnih procesov v podjetju. Gre za 

obsežen in pomemben projekt za podjetje, ki ga ne m islimo 

prepustiti v upravljanje podjetju in/ali ekipi, ki temu ni 

dorasla. 

 

Zahteva po vsebnosti modulov za upravljanje z oskrb ovalno 

verigo in proizvodnjo izhaja iz same narave dejavno sti, v 

kateri podjetje nastopa ter potrebe in želje podjet ja po 

zajetju vseh funkcij in poslovnih procesov v integr iran 

informacijski sistem.  

 

Hkrati se podjetje tudi zaveda, da izbrana celovita  programska 

rešitev ne bo v celoti ustrezala njihovemu na činu poslovanja. 

Zato bo najverjetneje potreben dolo čen obseg prilagajanja 

celovite programske rešitve specifi čnim potrebam, željam in 

postopkom, kar seveda zahteva odprtost celovite pro gramske 

rešitve za prilagoditve in izboljšave.  

 

Ob izlo čilnih kriterijih lahko med kriterije z ve čjo težo 
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prištejem še finan čne parametre, predvsem ceno celovite 

programske rešitve in stroške uvajanja, ter kriteri j 

stabilnosti celovite programske rešitve.  

 

Slika 5:  Povpre čne uteži kriterijev za podjetje A 

 
 

Implementacija celovite programske rešitve predstav lja velik 

finan čni zalogaj za vsako podjetje, zato je potrebno pri 

izbiri celovite programske rešitve pozorno spremlja ti tudi 

stroške. 
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Vztrajanje po stabilnosti in varnosti izbrane celov ite 

programske rešitve je posledica zahteve po nemotene m in varnem 

delovanju vseh uporabnikov in sistema. Izguba, zlor aba ali 

odtujitev podatkov ter izpad sistema lahko povzro čijo številne 

neprijetnosti in škodo. 

 

Prav tako se za izbrano rešitev pri čakuje, da se bo 

uporabljala dalj časa in v tem času se spremenijo tudi 

uporabnikove zahteve zaradi spremenjenih okoliš čin pri 

uporabniku ali pa zaradi zunanjih dejavnikov. Upora bnik mora 

imeti zagotovilo, da bo sistem primerno vzdrževan v  vsej svoji 

dobi koristnosti. 

5.1.4  Opis variant 

Med razli čnimi celovitimi programskimi rešitvami in njihovimi  

ponudniki, ki se na trgu pojavljajo, je bilo izbran ih pet 

celovitih programskih rešitev, ki so ustrezale veli kosti in 

proizvodni usmerjenosti podjetja. 

 

Med izbranimi celovitimi programskimi rešitvami je ena 

domačega izvora, ostale pa spadajo v krog tujih, v sveto vnem 

merilu uveljavljenih, celovitih programskih rešitev  z ustrezno 

stopnjo lokalizacije (tabela 1). 

 

Vrednotenje obravnavanih variant smo izvedli na pod lagi: 

• Ponudb za implementacijo in vzdrževanje celovite 

programske rešitve; 

• Predstavitev in delavnic ponudnikov celovitih progr amskih 

rešitev ter spremljajo čih analiz in razprav; 

• Preverjanj referenc rešitev in ponudnikov ter ogled a 

implementacij neposredno pri uporabnikih rešitev; 

• Preizkusa demonstracijskih razli čic rešitev; 

• Raziskovanja dostopne dokumentacije, izsledkov v me dijih 

in ostalih virov. 
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Tabela 1:  Predstavitev posameznih variant po kriterijih 

 

5.1.5  Vrednotenje in analiza variant 

5.1.5.1  DEXi 

Rezultati vrednotenja obravnavanih variant celoviti h 

programskih rešitev so v ospredje postavili variant i A in C, 

ki sta si prislužili skupno oceno dobro, ostale var iante pa so 

dobile oceno primerno. Pri tem se je varianta A pok azala za 

odtenek boljša od variante C (tabela 2). 

 

Primerjava najbolje ocenjenih variant, A in C, kaže , da je 

varianta C izrazito dražja varianta in tudi manj pr ilagodljiva 

ter s slabšo podporo. Po drugi strani pa se variant a C 

odlikuje z boljšo funkcionalnostjo modulov, še zlas ti 

proizvodnega in kadrovskega. Izrazito boljše vredno sti ima 
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varianta C tudi pri kriterijih navodila, naprednejš ih 

funkcionalnostih in številu implementacij, vendar p a gre tu za 

kriterije, ki niso tako pomembni z vidika skupne oc ene. 

 

Tabela 2:  Tabelari čni prikaz rezultatov vrednotenja variant 
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5.1.5.2  Vredana 

Pri samem vrednotenju variant se je pojavilo kar ne kaj mejnih 

vrednosti, ki bi lahko imele kar velik vpliv na kon čno oceno. 

To pomanjkljivost DEX-a, da zanemari položaj varian te znotraj 

nekega vrednostnega razreda, sem skušal odpraviti z  

vrednotenjem variant v Vredani. Rezultati so precej  podobni 

kot v DEX-u. Tudi tu namre č varianti A in C precej izstopata 

(slika 6). 

 

Slika 6:  Grafi čni prikaz rezultatov vrednotenja variant 

 
 

Skupne ocene variant in velika izena čenost med njimi sta v 

skladu z mojimi pri čakovanji. Vsaka varianta ima svoje dobre 

in slabe lastnosti, ki pa se v seštevku izni čijo. Nekoliko 

presene ča konkuren čnost variante E v primerjavi z ve čjimi in 

uglednejšimi variantami, vendar je potrebno pri tem  

upoštevati, da si je varianta E ugodno oceno pridob ila skoraj 

izklju čno zaradi izredno ugodnih finan čnih pogojev.  

 

Najve čji vpliv na skupno oceno so imeli kriteriji iz kate gorij 

stroški, dobavitelj, moduli in fleksibilnost. Bistv ene razlike 

med variantami pa se kažejo pri kategorijah stroški , 

dobavitelj in kriteriju prilagoditev. 

 

Variante so glede funkcionalnosti precej izena čene, kar je 

predvsem posledica dejstva, da imajo vse variante d obro 

pokrite osnovne funkcionalnosti in dejstva, da je b ila 

opravljena predhodna selekcija variant, ki slovijo po dobro 

podprti proizvodnji. 

 

Finan čni kriteriji odražajo precejšnje razlike med varian tami, 
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od cenovno izredno ugodne variante E, do izrazito d ragih 

variant C in D. Kljub temu, da je v ospredju predvs em izbira 

funkcionalno in tehni čno ustrezne rešitve s primerno podporo, 

pa bi se lahko takšne razlike izkazale kot klju čne. 

 

V kategoriji storitev ve čjih razlik ni, izstopata le varianta 

A z odli čno podporo v pozitivnem pogledu in varianta B z dol go 

dobo uvajanja v negativnem. 

 

Najugodnejše razmerje med stroški in funkcionalnost jo (slika 

7) ima varianta B, medtem ko se je najslabše odreza la varianta 

D. Med najbolje ocenjenima varianta je varianta A v  nekoliko 

boljšem položaju. 

 

Slika 7:  Primerjava variant za kategoriji moduli in stroški 

 
 

Tudi v primerjavi trenutne in dolgoro čne podpore oziroma 

razmerjem med kriterijem dobavitelj in podpora (sli ka 8) 

varianti A in C precej izstopata in delujeta kot na jvarnejši 

varianti, podprti z dobrima implementacijskima in 

vzdrževalnima ekipama ter garancijo dolgoro čne podpore in 

varnosti. 
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Slika 8:  Primerjava razmerja med trenutno in dolgoro čno 

podporo 

 
 

S primerjavo najbolje ocenjenih variant z vidika fu nkcionalne 

ustreznosti oziroma pokritosti (slika 9) lahko ugot ovimo, da 

je v vseh klju čnih kategorijah pridobila varianta C boljše 

ocene. Izjema je le finan čni modul, ki je odli čno pokrit pri 

obeh. 

 

Slika 9:  Primerjava modulov variant A in C (funkcionalna 

ustreznost) 
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Primerjava prilagoditvenih kriterijev (slika 10) pr ikazuje 

primernost najbolje ocenjenih variant A in C na pot rebne in 

zahtevane prilagoditve. Varianti se bistveno razlik ujeta le 

glede fleksibilnosti rešitve, vendar pa gre (ob fin ančnih 

kriterijih) za eno klju čnih razlik med variantama, ki v 

ospredje postavlja varianto A. Podjetje A se namre č zaveda, da 

bodo prilagoditve potrebne. 

 

Slika 10:  Primerjava prilagoditvenih kriterijev variant A in C 

 
 

Med vsemi variantami ima varianta A najslabša navod ila in 

najmanjše število implementacij, vendar pa se odlik uje z 

dobrimi ostalimi kriteriji znotraj kategorije dobav itelja, 

visoko stopnjo prilagodljivosti, odli čno podporo in zmerno 

ceno. Na splošno lahko ocenimo, da se je varianta A  najslabše 

izkazala v segmentih, ki niso klju čnega pomena (slika 11). 

 

Varianta C se je izkazala kot zelo draga varianta, vendar, s 

tehni čnega vidika, z odli čno celovito programsko rešitvijo in 

odli čno oceno kot ponudnik (slika 12).  

 

Podobne karakteristike kot varianta C ima tudi vari anta D, 

njena poglavitna slabost pa se izraža v slabših vre dnostih 

ocene znotraj kategorije dobavitelj in posameznih m odulov ter 

podpore. 
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Slika 11:  Grafi čna predstavitev klju čnih kriterijev variante A 

 

Slika 12:  Grafi čna predstavitev klju čnih kriterijev variante C 
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Varianto B bi lahko ocenil kot zmerno varianto z vi soko 

stopnjo prilagodljivosti in odli čnimi lastnostmi aplikacije, 

vendar pa z dolgo dobo uvajanja ter slabo oceno v k ategoriji 

dobavitelj. 

 

Varianta E je finan čno izredno ugodna varianta, s kratko dobo 

uvajanja, ki pa precej zaostaja glede ostalih krite rijev, še 

posebej klju čnih.   

5.1.5.3  »Kaj- če« analiza 

Na problem položaja znotraj posameznega vrednostneg a razreda 

je pokazala tudi analiza ob čutljivosti skupne ocene na 

spremembe vrednosti parametrov za posamezne variant e. 

 

Tabela 3:  Analiza ob čutljivosti 

 A B C D E 

Cena -    - 

Vzdrževanje     - 

Uvajanje -    - 

Podpora   - -  

Doba uvajanja - + - -  

Potrebne 

prilagoditve 

-  -   

Stabilnost -  -  - 

Sodobnost -  -  - 

Fleksibilnost -   - - 

Prodaja    -  

Nabava    -  

Logistika    - - 

Zaloge    -  

Proizvodnja -  -   

Programske -     

Odlo čanje    -  

Ekipa    - - 

Reference    - - 

 

Občutljivost skupne ocene na negativne spremembe vredn osti 

kriterijev je bilo opaziti pri vseh variantah. Izje ma je 

varianta B, ki bi lahko pridobila s krajšim obdobje m uvajanja. 

Izrazito negativno ob čutljivost prakti čno vseh variant lahko 

razlagamo s precej rigorozno dolo čenimi odlo čitvenimi pravili 

in izlo čilnimi kriteriji, ki ne favorizirajo variant s slab imi 
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lastnostmi (tabela 3). 

 

Varianta A je tako pokazala veliko ob čutljivost na negativne 

spremembe stroškovnih kriterijev, dobi uvajanja in obsegu 

potrebnih prilagoditev ter v kategoriji dobavitelj.  Z izjemo 

neobčutljivosti na stroškovne kriterije lahko podobno 

ugotovimo za varianto C. 

 

Glede na to, da sta kriterija cena in vzdrževanje z nana, se 

pri obeh najbolje ocenjenih variantah postavlja pod  vprašaj 

predvsem strošek in čas uvajanja ter pravilnost ocene obsega 

prilagoditev. Pri varianti A bo potrebno še posebej  paziti na 

modul proizvodnje in oceno dobavitelja, pri variant i C pa na 

podporo in stabilnost. 

5.1.6  Izbira in utemeljitev variante 

Po temeljiti analizi in premisleku je bila kot naju godnejša 

varianta izbrana varianta A. V primerjavi z variant o C je 

bistveno cenejša, nekoliko boljše tehni čne lastnosti in 

funkcionalnosti variante C pa odtehta ve čja prilagodljivost 

variante A (slika 13). V podjetju se namre č zavedajo, da 

nobena izmed obravnavanih variant ne vsebuje vseh p otrebnih 

funkcionalnosti in da bodo prilagoditve potrebne v vsakem 

primeru. Nujen pogoj za izbiro variante A pa je zag otovilo 

ponudnika, da se sestava ekipe, ki jo je opredelil v ponudbi, 

v fazi implementacije celovite programske rešitve n e bo 

spremenila. Strokovnost in izkušenost ekipe variant e A je tudi 

zagotovilo, da bo potreben čas uvajanja in potreben obseg 

prilagoditev ostal v ponudbenem okviru, s tem pa po sledi čno 

tudi strošek uvajanja. 

 

V podjetju A menijo, da bo varianta A, najbolje od vseh 

obravnavanih variant, zadostila potrebam podjetja i n zadanim 

ciljem pri odlo čanju o nakupu celovite programske rešitve. Med 

vsemi obravnavanimi variantami ima, po njihovi ocen i, 

najboljše razmerje med zmogljivostjo in ceno celovi te 

programske rešitve. 

 

V fazi implementacije variante A bo potrebno izkori stiti 

prednosti, ki jih nudi v obliki prilagajanja, in na  ta na čin 
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kompenzirati nekoliko slabše funkcionalnosti v prim erjavi z 

varianto C. Posebno pozornost bo potrebno nameniti kadrovski 

evidenci in obra čunu osebnih dohodkov. 

 

Slika 13:  Prikaz klju čnih razlik med variantama A in C 

 

5.2  Podjetje B 

5.2.1  Identifikacija problema 

Podjetje B je vodilno slovensko podjetje na podro čju 

podatkovnih komunikacij. Povezuje ra čunalniške sisteme in 

omrežja v celovito informacijsko infrastrukturo. De javnosti 

podjetja obsegajo svetovanje, na črtovanje, izvedbo ter 

asistenco pri delovanju in uporabi omrežij ter izob raževanje. 

Naro čnikom zagotavlja celovito podporo vsem informacijsk im 

funkcijam in procesom, od osebnih ra čunalnikov do najve čjih 

strežniških sistemov, od svetovanja pri izbiri opre me do 

sistemske integracije in razvoja prilagojenih rešit ev, od 

izobraževanja uporabnikov do celovite ponudbe vzdrž evanja vseh 

vrst informacijskih sistemov in opreme. Posluje pre dvsem z 

večjimi podjetji in institucijami v telekomunikacijske m, 

finan čnem, proizvodnem, zdravstvenem in javnem sektorju, pri 

čemer je vsaka rešitev prilagojena individualnim pot rebam 

podjetja in ljudi, ki v njem delujejo. 

 

Od izbrane celovite programske rešitve se pri čakuje, da bo 

nadomestila obstoje čo lastno rešitev in množico dodatnih 

programov v enotno integrirano rešitev, ki bi omogo čala 

učinkovito obvladovanje transakcij ter podporo poslov nim 
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procesom. Od rešitve se pri čakuje u činkovita podpora vodenju 

projektov ter upravljanju odnosov s strankami, zaže lena je 

rešitev z mo čno podporo e-poslovanju. Podjetje ima mo čan IT 

oddelek, katerega naloga bo samostojna implementaci ja izbrane 

rešitve. S tega vidika v podjetju pri čakujejo fleksibilno 

rešitev, ki je ob tem tudi ustrezno dokumentirana t er 

opremljena z navodili. Od dobavitelja pa pri čakujejo podporo v 

začetni fazi, predvsem v smislu nasvetov, priporo čil in 

usmeritev. 

5.2.2  Oblikovanje odlo čitvene skupine 

Odlo čitvena skupina je sestavljena iz pomo čnika generalnega 

direktorja, direktorja IT oddelka ter finan čnega direktorja. 

Predhodno je bila v sodelovanju s klju čnimi uporabniki 

izvedena analiza funkcionalnih potreb ter popis pos lovnih 

procesov podjetja. Omenjena dokumenta predstavljata  osnovo 

odlo čitveni skupini za vrednotenje variant. Po potrebi s e 

opravi dodaten posvet z ustreznimi klju čnimi uporabniki. 

5.2.3  Definicija funkcij koristnosti  

Podjetje želi z izbrano celovito programsko rešitvi jo pokriti 

podro čja ra čunovodstva in financ, vodenja projektov, 

komerciale z materialnim knjigovodstvom, obra čuna osebnih 

dohodkov ter upravljanja odnosov s strankami. Modul a logistika 

in proizvodnja nimata vpliva na kon čno oceno. 

 

Z interno IT ekipo, ob tesnem sodelovanju klju čnih 

uporabnikov, bo podjetje samo izvedlo postopek impl ementacije. 

S tega vidika so pomembni dejavniki kakovost, obseg  in 

pokritost dokumentacije, zmožnosti prilagajanja ter  obseg 

potrebnih prilagoditev. Iz istega razloga so z vidi ka kon čne 

ocene nepomembni kriteriji, ki se nanašajo na dobav itelja ali 

postopek implementacije (slika 14). 

 

Eden pomembnejših dejavnikov je tudi podpora e-posl ovanju, saj 

ima podjetje vzpostavljen sistem naro čanja preko interneta 

tako na strani prodaje kot nabave, prav tako pa po tej poti 

poteka obveš čanje strank o stanju naro čil ter aktivnostih 

podjetja. 

 

V modelu tako kot poglavitni izlo čilni kriterij nastopa 
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kriterij moduli, med kriterije z ve čjo težo pa lahko 

prištejemo še kriterije navodila, fleksibilnost ter  e-

poslovanje. 

 

Slika 14:  Povpre čne uteži kriterijev za podjetje B 

 

5.2.4  Opis variant 

Izmed prijavljenih rešitev je v ožji izbor prišlo š est 

rešitev, ki ustrezajo razpisnim pogojem. Med njimi se nahajajo 

tako uveljavljene tuje rešitve kot tudi dve doma či (tabela 4). 
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Tabela 4:  Predstavitev posameznih variant po kriterijih 

 



61 

 

 

 

 

5.2.5  Vrednotenje in analiza variant 

5.2.5.1  DEXi 

Tabela 5:  Tabelari čni prikaz rezultatov vrednotenja variant 

 
 

Vrednotenje obravnavanih celovitih programskih reši tev z 

uporabo odlo čitvenega modela je predvsem izlo čilo varianti B 
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in E, ki sta si prislužili oceno neprimerno, preost ale 

variante pa so dobile oceno primerno. Kljub izena čenosti 

variant z vidika kon čne ocene, pa se variante po posameznih 

lastnostih oziroma vrednostih posameznih kriterijev  precej 

razlikujejo (tabela 5). 

 

Hitra primerjava variant kaže na to, da je varianta  A 

uravnotežena rešitev, ki nikjer posebej ne izstopa od ostalih 

variant. Varianta B si je slabo kon čno oceno prislužila 

predvsem zaradi slabih ocen v kategoriji e-poslovan je ter 

podpornih modulov. Varianta C je draga ter nefleksi bilna, 

vendar pa z odli čno funkcionalnostjo. Varianta D prakti čno v 

nobenem kriteriju ne kaže ve čjih slabosti, še najbolj mote ča 

je nekoliko visoka cena, izstopa pa na podro čju podpornih 

modulov ter naprednih funkcionalnosti. Za varianto E so 

zna čilna slaba navodila ter podporni moduli in napredne  

funkcionalnosti, česar ne morejo kompenzirati niti visoka 

fleksibilnost ter ugodna cena. Finan čno izredno ugodna ter 

visoko prilagodljiva je varianta F, vendar pa je z vidika 

funkcionalne pokritosti tudi najslabše ocenjena. 

5.2.5.2  Vredana 

Kljub veliki izena čenosti variant v kon čni oceni, že nekoliko 

natan čnejša primerjava posameznih kriterijev postavlja v 

ospredje varianto D. Takšno domnevo potrjuje tudi p rimerjava 

kon čnih ocen v Vredani. Druga najbolje ocenjena je vari anta F 

(slika 15). 

 

Slika 15:  Grafi čni prikaz vrednotenja variant 
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Najve čji skupni vpliv na kon čno oceno so imeli kriteriji cena, 

moduli, navodila in e-poslovanje. Bistvene razlike med 

variantami se kažejo pri kategorijah podporni modul i, napredne 

funkcionalnosti ter ceni variante. 

 

Do najve čjih razlik med variantami je prišlo v kategoriji 

cena. Glede na to, da cena prispeva četrtino h kon čni oceni, 

lahko ocenimo, da si je varianta F ugoden položaj u stvarila 

predvsem na ta ra čun, saj je finan čno precej ugodnejša od 

ostalih variant. Po drugi strani pa je varianta C z elo draga. 

 

Slika 16:  Primerjava variant za kategoriji moduli in stroški 

 
 

Primerjava finan čnega in funkcionalnega vidika jasno odraža 

premosorazmernost med ceno in funkcionalnostjo, saj  so 

variante z boljšo funkcionalnostjo dražje in obratn o. Iz te 

primerjave bi tako težko izpeljali kakšne pametne z aklju čke. 

Ugotovimo lahko le, da je varianta B slabša od vari ante E. Od 

najbolje ocenjenih variant je v najslabšem položaju  varianta 

A, saj se nahaja pod navideznim obmo čjem sorazmernosti (slika 

16). 
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Primerjava prilagoditvenih dejavnikov se osredoto ča na 

primerjavo kriterijev, ki so klju čni z vidika implementacije. 

Implementacijo bo namre č podjetje izpeljalo samo, boljši 

prilagoditveni dejavniki pa omogo čajo lažjo izvedbo oziroma 

nakazujejo na morebitne težave, s katerimi bi se po djetje ob 

izbrani rešitvi soo čilo (slika 17).  

 

Slika 17:  Primerjava prilagoditvenih dejavnikov 

 
 

Vse variante se lahko pohvalijo z dobro pokritostjo  z 

dokumentacijo in navodili. Tudi glede ocene obsega potrebnih 

prilagoditev so variante precej izena čene, izjema je varianta 

D, za katero je ocenjeni obseg potrebnih prilagodit ev majhen. 

Po tej primerjavi je najslabša varianta C z nizko 

fleksibilnostjo, z najboljšima kombinacijama pa se lahko 

pohvalita varianti D in F. Varianta F je sicer flek sibilnejša, 

vendar pa zahteva tudi ve čji obseg prilagoditev od variante D, 
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ki je ob tem bolje pokrita s tehni čno dokumentacijo in 

navodili. 

 

Iz primerjave modulov je jasno razvidna izrazito sl abša 

funkcionalna pokritost variante F. Ostale variante so si 

bližje, najboljša je brez dvoma varianta C z edino res šibko 

to čko v kategoriji e-poslovanje. Varianta D ima slabše  pokrito 

komercialno podro čje z materialnim knjigovodstvom, varianta A 

pa ima odli čno pokrit finan čni modul ter podporo e-poslovanju, 

sicer pa ne izstopa (slika 18). 

 

Slika 18:  Primerjava modulov 

 
 

Analiti čni dejavniki prikazujejo zmožnosti sistema za podpo ro 

odlo čanju in izvedbi razli čnih analiz in simulacij. Kriterija 

analitika in odlo čanje predstavljata interne zmožnosti. Slabše 

lastnosti teh dveh kriterijev lahko nadomestimo z u porabo 
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zunanjih rešitev in orodij, pogoj pa je dobra povez ljivost 

celovite programske rešitve. 

 

Slika 19:  Primerjava analiti čnih dejavnikov 

 
 

Najbolje ocenjeno povezljivost ima varianta D, s čimer lahko 

nadomesti nekoliko slabši oceni pri ostalih dveh kr iterijih. 

Najboljše interne zmožnosti vsebuje varianta C, še enkrat ve č 

pa v primerjavi najbolje ocenjenih variant zaostaja  varianta F 

(slika 19). 

5.2.5.3  »Kaj- če« analiza 

Najve čjo ob čutljivost skupne ocene na spremembe so variante 

izkazovale pri kriteriju e-poslovanje. Za prakti čno 

neobčutljivi sta se izkazali obe najslabše ocenjeni vari anti. 

Z izjemo variante D, ki je izkazovala izklju čno pozitivno 

občutljivost, so vse ostale variante bile negativno ob čutljive 

na spremembe ocen posameznih kriterijev (tabela 6).   
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Tudi »kaj- če« analiza je tako izpostavila varianto D kot 

najstabilnejšo in jo tako pravzaprav le še potrdila  kot 

najugodnejšo izbiro. Edina od obravnavanih variant ni kazala 

občutljivosti skupne ocene na negativne spremembe. Pre ostale 

tri najbolje ocenjene variante pa so izkazovale neg ativno 

občutljivost skupne ocene na spremembo ocene v kategor iji e-

poslovanje. Varianta A je ob tem ob čutljiva še na podro čju 

komerciale, varianta C pa predvsem na čas in potreben obseg 

prilagoditve. Varianta F odraža negativno ob čutljivost glede 

funkcionalnosti na splošno. 

 

Tabela 6:  Analiza ob čutljivosti 

 A B C D E F 

Doba uvajanja   - +   

Potrebne 

prilagoditve 

  -    

Stabilnost    +   

Prodaja -     - 

Nabava -     - 

Zaloge      - 

Kadri      - 

e-poslovanje - - -  + - 

Strojne    +   

5.2.6  Izbira in utemeljitev variante 

Kljub sicer precejšnji izena čenosti variant lahko s 

podrobnejšim pregledom opazimo, da so si precej raz li čne. Že 

na prvi pogled deluje varianta D najbolj uravnoteže na. Namesto 

da bi primerjali variante med seboj, se lahko vpraš amo, kaj 

imajo druge variante v primerjavi z varianto D ozir oma s čim 

lahko prekosijo varianto D. Tako lahko postavimo va rianto D 

kot izhodiš če za primerjavo. 

 

Varianti B in E sta izpadli že ob osnovnem vrednote nju z DEX-

om. Kljub enaki kon čni oceni se lahko varianta A pohvali z 

boljšo oceno od variante D samo v kategoriji analit ika. 

Podobno lahko ugotovimo tudi za varianto F, ki je c enejša in 

bolj fleksibilna. Vendar pa samo cena ne more biti zadosten 

pogoj za izbiro, slabšo fleksibilnost variante D pa  odtehta 

majhen obseg potrebnih prilagoditev in pa pokritost  rešitve s 
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tehni čno dokumentacijo in navodili. 

 

Tako ostane le še varianta C. Edini resni prednosti  variante C 

predstavljata kategoriji moduli za upravljanje z os krbovalno 

verigo ter interni analiti čni dejavniki. Slednjo razliko je 

moč nadomestiti z uporabo zunanjih orodij ob boljši 

sposobnosti povezovanja variante D.  

 

Slika 20:  Pregled klju čnih kriterijev najbolje ocenjenih 

variant 

 
 

Sicer pa je varianta C najdražja varianta, slabša t udi glede 

modula za vodenje projektov, prilagoditvenih dejavn ikov ter 

slabše podprtim e-poslovanjem (slika 20). 

 

Varianta D je najbolj fleksibilna ob minimalnem obs egu 

potrebnih prilagoditev. Tudi morebitne pomanjkljivo sti 
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komercialnih modulov je možno odpraviti z manjšimi dodelavami. 

Podjetje tudi v prihodnje na črtuje širjenje obsega e-

poslovanja in varianta D predstavlja najboljšo osno vo za 

uresni čitev te poslovne usmeritve.  

 

Če ob tem upoštevamo izklju čno ob čutljivost skupne ocene na 

pozitivne spremembe pri varianti D in izklju čno negativno 

občutljivost pri varianti C, lahko le potrdimo izhodiš čno 

domnevo, da je varianta D najvarnejša, najbolj stab ilna in 

najbolj uravnotežena izbira. 

6  KRITI ČNA ANALIZA MODELA 
Kriti čno analizo modela bom izvedel s pomo čjo analize 

prednosti, slabosti, priložnosti in nevarnosti ali analize 

SWOT (angl. Strengths Weaknesses Opportunities Threats). 

Analizo SWOT lahko uporabimo na razli čnih podro čjih, kjer 

predstavlja koristen pripomo ček za prou čevanje celovitega 

položaja podjetja in njegovih strateških enot, ocen jevanje 

proizvoda in njegovih možnosti v konkuren čnem okolju,… 

 

Analiza prednosti in slabosti prikazuje notranje, a naliza 

priložnosti in nevarnosti pa zunanje dejavnike posl ovanja. 

Prednost je vsaka sposobnost obravnavanega modela, s katero 

lahko dosežemo zastavljene cilje, slabosti pa so ti ste 

zna čilnosti, ki njihovo doseganje onemogo čajo ali ovirajo in s 

tem zmanjšujejo njegovo konkuren čno sposobnost. Priložnosti so 

razmere v zunanjem okolju, ki ob neustrezni uporabi  omogo čajo 

doseganje zastavljenih ciljev, nevarnosti pa predst avljajo 

tiste zunanje dejavnike, na katere sicer nimamo vpl iva, lahko 

pa ogrozijo doseganje želenih ciljev. 

 

Sam postopek analize SWOT poteka po dveh delih. Int erna 

analiza vklju čuje zbiranje informacij o modelu in njihovo 

oceno, eksterno analizo pa sestavljajo zbiranje inf ormacij o 

stanju v okolju in analiziranje dobljenih informaci j. 

 

Značilnosti analize SWOT so enostavnost in razumljivost , 

fleksibilnost ter široka uporabnost. Glavni namen a nalize SWOT 

je, da dobimo jasno, natan čno in relativno kratko poro čilo o 

stanju obravnavanega modela in v primerjavi s konku renco. 
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Ugotoviti moramo, katere slabosti je potrebno odpra viti, 

katere priložnosti je treba spremeniti v prednosti,  kjer je 

podjetje boljše od konkurence, kje je lahko boljše in kaj je 

potrebno, da bomo vse skupaj lahko dosegli (Giles, 1989; 

Treven, 1992). 

 

S pomočjo zgoraj predstavljene metode sem opredelil 

zna čilnosti zgrajenega odlo čitvenega modela, v katerih vidim 

njegove prednosti, slabosti, ki bi jih bilo potrebn o 

odpraviti, priložnosti, ki jih je možno spremeniti v prednosti 

in nevarnosti, ki lahko negativno ogrozijo želene r ezultate 

(tabela 7). 

 

Tabela 7:  Rezultati analize prednosti, slabosti, priložnosti in 

nevarnosti modela 

PREDNOSTI SLABOSTI 

• standardizacija 

• razumljivost 

• enostavnost 

• strukturiranost 

• sistemati čnost 

• zmogljivost 

• fleksibilnost 

• možnost simulacij in analiz 

• dolo čanje prioritet 

• vpliv subjektivnosti 

• omejenost na kvalitativno 

predstavitev 

• enkratna uporaba 

• zamegljeni stroški in koristi 

 

PRILOŽNOSTI NEVARNOSTI 

• dodatne uporabe • hitre sp remembe poslovnih 

modelov 

• možnost zlorabe 

• potrebe partnerjev 

6.1  Prednosti 
Predstavljeni model nam omogo ča vrednotenje variant na enak 

način, s čimer zagotavljamo enotno in enakovredno obravnavo 

vseh variant. Uporaba modela nam omogo ča ve čjo natan čnost in 

sistemati čnost v fazi vrednotenja in izbire ter na ta na čin 

zmanjšuje možnosti, da bi spregledali katerega od d ejavnikov 

oziroma sprejeli napa čno odlo čitev, saj nam podaja tudi 

možnost razlage izbire preko odlo čitvenih pravil. Tako nam 

model omogo ča standardiziran in sistemati čen pristop k procesu 

izbire celovite programske rešitve. 
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Razvoj modela je relativno hiter, saj DEX že vsebuj e mehanizme 

sklepanja in druga orodja za razvoj. Model omogo ča enostavno 

opredelitev prioritet in klju čnih odlo čitvenih dejavnikov z 

upoštevanjem uteži in odlo čitvenih pravil. S spreminjanjem 

vrednosti parametrov in odlo čitvenih pravil lahko izvajamo 

razli čne simulacije oziroma analize tipa »kaj- če«. Urejenost 

modela v obliki drevesa omogo ča vpogled v strukturo kriterijev 

in njihove medsebojne povezave. Model je ob tem mož no v vsakem 

trenutku dopolniti ali nadgraditi. 

 

Prav tako se skrajša potreben čas za izvedbo vrednotenja in 

sprejetje odlo čitve. Izpostavimo pa lahko zmogljivost modela, 

saj ni omejen s številom obravnavanih variant in up orabljenih 

kriterijev. Model se dobro obnese tudi v manj struk turiranih 

in formaliziranih odlo čitvenih problemih tudi ob nepopolnih 

ali manjkajo čih vhodnih podatkih. Uporabnost DEX-a je ve čja, 

bolj kot je odlo čitveni problem kompleksen in težaven. 

  

Z vidika uporabnika je model enostaven za uporabo, pregleden 

in prilagodljiv. Uporabnik ima v vsakem trenutku pr egled nad 

modelom, uporabljenimi pravili ter rezultati vredno tenja. Ob 

tem lahko hitro in enostavno model dopolni ali pril agodi. 

6.2  Slabosti 
Model je lahko pri dolo čenih dejavnikih, predvsem nefinan čnih, 

podvržen subjektivni oceni ocenjevalca. Pri tem se lahko kot 

problem pojavi tudi pomanjkanje ali nepopolnost vho dnih 

podatkov. 

 

Posamezno podjetje se soo ča z nakupom celovite programske 

rešitve le ob časno, približno na 5 - 7 let. V tem času se 

lahko, spri čo hitrega napredka informacijske tehnologije, 

spremenijo klju čni kriteriji v precejšni meri. Tako je z 

vidika posameznega podjetja model enkratne uporabe.  

 

Model je omejen na kvalitativno vrednotenje, saj ne  omogo ča 

uporabe numeri čnih spremenljivk in je tako manj uporaben v 

primerih, ki zahtevajo natan čne formalne modele, numeri čne 

simulacije in optimizacije. 
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Racionalna izbira celovite programske rešitve bi mo rala 

vsebovati tudi analizo stroškov in koristi. Vendar pa znajo 

biti koristi zamegljene, saj jih je težko indentifi cirati in 

napovedati, stroški pa skriti. Pravzaprav lahko str oške in 

koristi v celoti izmerimo šele po kakšnem letu upor abe 

sistema. 

6.3  Priložnosti 
Priložnosti modela vidim predvsem v uporabi modela tudi pri 

izbiri drugih informacijskih sistemov ali izbiri po sameznih 

modulov. 

6.4  Nevarnosti 
Z izbranimi kriteriji in povezanimi utežmi lahko ma nipuliramo 

v smeri dolo čene, favorizirane rešitve oziroma stran od 

ostalih rešitev. Nevarnost predstavlja nekriti čna uporaba 

modela brez potrebnega razumevanja rešitev kot tudi  

nezavedanja dejstva, da lahko z morebitnim prirejan jem 

vrednosti osnovnih kriterijev in odlo čitvenih pravil bistveno 

vplivamo na kon čno oceno. S tem ogrožamo tudi enotno 

obravnavo. Če prihaja do tega namenoma, lahko govorimo o 

zlorabi modela kot sredstva za opravi čitev že vnaprej izbrane 

variante. 

 

Poslovno okolje se nenehno spreminja, s hitrim razv ojem 

interneta pa se je tempo sprememb še dodatno pove čal. 

Pojavljajo se nove oblike komuniciranja in poslovan ja. 

Podjetja se spremembam prilagajajo, prilagaja in do polnjuje pa 

se tudi ponudba celovitih programskih rešitev. 

 

Model se pretežno omejuje na potrebe znotraj podjet ja. Potrebe 

in zahteve obstoje čih in potencialnih partnerjev niso 

vklju čene v zadostni meri. Nekateri kriteriji (povezljivo st, 

e-poslovanje) se sicer na to navezujejo, vendar pa se pogreša 

celovitejše reševanje omenjene problematike (npr. v  obliki 

samostojnega izpeljanega kriterija). 
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7  SKLEP 
Uvedba celovite programske rešitve je dolgotrajen, zahteven in 

drag proces, ki ima vpliv na celotno organizacijo. Gre za 

strateško pomemben, pogosto tudi nujen projekt, ki ima lahko 

dolgoro čno bodisi zelo pozitivne bodisi pogubne posledice. 

Praksa kaže, da gre za projekte z visoko stopnjo tv eganja in 

razmeroma nizko uspešnostjo.  

 

Ponudba celovitih programskih rešitev je nadvse šir oka. Na 

trgu celovitih programskih rešitev vlada ostra konk urenca 

ponudnikov primerljivih rešitev, ki so si med seboj  precej 

podobne, kar postopke izbire še dodatno otežuje. Te žko je 

izbrati pravo celovito programsko rešitev, ki se na jbolje 

prilagaja posamezni panogi, posameznemu podjetju. 

 

Premislek, priprava projekta in analiza rezultatov so izredno 

pomembni, celo nujen pogoj za uspešno izvedbo proje kta 

vpeljave celovite programske rešitve. Osnova za usp ešno 

implementacijo celovite programske rešitve je izbir a rešitve, 

ki podjetju, glede na na čin poslovanja, njegove poslovne 

procese, cilje, zahteve in potrebe, predstavlja čim bližjo 

rešitev.  

 

Večparametrski modeli so lahko koristen pripomo ček pri izbiri 

celovite programske rešitve, saj imamo obi čajno opravka z 

velikim številom dejavnikov, ki vplivajo na odlo čitev in 

veliko število rešitev, med katerimi se odlo čamo. 

Večparametrski modeli nam pri tem omogo čajo ve čjo preglednost 

in sistemati čnost samega postopka izbire. 

 

Zgrajeni model za podporo izbiri celovite programsk e rešitve 

omogoča ve čjo natan čnost, strukturiranost in sistemati čnost v 

fazi vrednotenja ter enakovredno obravnavo variant.  Model nam 

omogoča vzpostavljanje prioritet, možnosti analiz in 

simulacij. Model je enostaven, uporaben in prilagod ljiv, 

uporaben tudi v manj strukturiranih situacijah ob n epopolnih 

podatkih. Pri tem je možno rezultate vrednotenja pr edstaviti 

na razumljiv na čin. Poglavitna slabost modela se kaže v 

njegovi podvrženosti subjektivni oceni ocenjevalca,  s čimer 
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odpira možnosti za manipuliranje. 

 

Zgrajeni model tako predstavlja enostavno in u činkovito 

orodje, ki omogo ča lažje obvladovanje sicer kompleksnega in 

zahtevnega postopka izbire celovite programske reši tve. Vendar 

pa se je pri tem potrebno zavedati, da model predst avlja le 

orodje za lažjo izvedbo postopka izbire. Kon čno odlo čitev mora 

še vedno sprejeti nosilec odlo čitve sam.  
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1  

PRILOGA A – SLOVAR TUJIH IZRAZOV 
ANGLEŠKI IZRAZ SLOVENSKI PREVOD 

Add On dodatek k standardni rešitvi, 

dodatna funkcionalnost ali modul 

Advanced Planning and Scheduling (APS) napredno na črtovanje in 

razporejanje 

Best Practice najboljša poslovna praksa 

Bill of Material (BOM) sestavnice, kosovnice 

Business Process Reengineering (BPR) prenova poslov nih procesov 

Customer Relation Management (CRM)  upravljanje odn osov s strankami 

Enterprise Resource Planning (ERP) celovita program ska rešitev 

Functional Requirements Document (FRD)  dokument funkcionalnih zahtev 

Manufacturing Resource Planning (MRP 

II) 

načrtovanje proizvodnih resursov 

Material Requirements Planning (MRP) na črtovanje materialnih potreb 

Master Production Schedule (MPS) osrednji plan proi zvodnje 

Sales & Operations Planning (SOP) skupno na črtovanje in napovedovanje 

prodaje 

Supply Chain Management (SCM)  upravljanje z oskrbo valno verigo 

SWOT (Strengths Weaknesses 

Oportunities Treaths) 

analiza prednosti, slabosti, 

priložnosti in nevarnosti 
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PRILOGA B – ODLO ČITVENA PRAVILA ZA PODJETJE A 
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PRILOGA C – ODLO ČITVENA PRAVILA ZA PODJETJE B 
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