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UVOD 

Podatki so del našega vsakdana. V obliki besed, številk, slik ali grafov predstavljajo 

zgodovino, definirajo sedanjost in oblikujejo prihodnost. Po grobih ocenah se je v letu 2010 

na svetu proizvedlo za okrog 1,2 ZB podatkov (merska enota za količino podatkov, 1 ZB = 

1 milijarda TB), leta 2012 okrog 2,4 ZB in leta 2017 16,3 ZB (Petrov, 2019). V letu 2020 se 

bo številka dvignila na okoli 40 ZB, do leta 2025 pa naj bi narastla na 163 ZB letno (Cave, 

2017). Na podlagi teh predvidevanj gre za eksponentno rast proizvajanja novih podatkov, po 

katerih bomo čez nekaj časa v enem samem letu proizvedli desetkrat več podatkov kot smo 

jih proizvedli le nekaj let pred tem. 

Če iz množice vseh podatkov izločimo le tiste, ki jih eno podjetje uporablja za namene 

svojega temeljnega poslovanja, lahko brez izračunov na podlagi zgodovinskih podatkov 

predvidevamo, da se bo količina podatkov, ki jih podjetje generira prav tako eksponentno 

večala iz leta v leto. Skupaj z vse večjim obsegom podatkov pa prihaja tudi do večjih 

možnosti za generiranje napačnih. Do tega prihaja predvsem ob predpostavki, da podjetje 

nima vzpostavljenega sistema za vzdrževanje in spremljanje kakovosti svojih podatkov, 

kamor spadajo tako matični kot transakcijski podatki.  

A kako si podjetje sploh zagotovi kakovostne matične podatke? Ena od mnogih možnosti in 

verjetno najbolj očitna je vnos točnega podatka v informacijski sistem, druga možnost je 

lahko redno čiščenje obstoječih podatkov, tretja možnost je kvaliteten prenos matičnih 

podatkov med informacijskimi sistemi. Do te možnosti lahko pride le ob izjemnih situacijah, 

saj se prehodi med informacijski sistemi dogajajo redko. A prednost te nizke frekvence 

prehodov in prenosa podatkov je prav v tem, da tekom postopka lahko zagotovimo visoko 

kakovost vseh podatkov, ki prihajajo v nov sistem. Ključ za dosego visoke kakovosti je skrit 

v postopkih in pravilih, ki jih povzemajo ključni dejavniki uspeha prenosa podatkov med 

informacijskimi sistemi, kar je tudi tema tega dela. 

Magistrsko delo je sestavljeno iz dveh delov – teoretičnega in empiričnega. V teoretičnem 

delu, kjer se sklicujem predvsem na tuje avtorje, se ukvarjam z vprašanjem upravljanja 

matičnih podatkov in s ključnimi dejavniki uspeha prenosa matičnih podatkov med 

Celovitimi programskimi rešitvami (angl. Enterprise resource planning, v nadaljevanju 

ERP) ter samimi ERP sistemi. Empirični del je sestavljen iz analize primera, kjer sem 

poskušal povezati teoretične osnove s konkretnim primerom procesa prenosa matičnih 

podatkov materiala med ERP sistemi v izbranem podjetju. Empirična študija primera je v 

manjšem delu narejena na podlagi razpoložljive projektne dokumentacije, v večjem delu pa 

na podlagi lastnih izkušenj, pridobljenih med delom na projektu ter na podlagi pogovora z 

osebami, ki delujejo v nekaterih ključnih vlogah, povezanih s temo tega dela. Namen 

pogovora je bil zbrati različna mnenja, ki so mi nato pomagala oblikovati ključne dejavnike 

uspeha prenosa matičnih podatkov med ERP sistemi za konkreten obravnavan primer.  
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Podjetje, na katerem temelji raziskovalni del naloge, je mednarodno podjetje Danfoss. 

Podjetje je v letu 2016 pričelo z velikim projektom združitve različnih informacijskih 

sistemov v en sam ERP sistem, katerega bodo predvidoma do leta 2022 postopno pričele 

uporabljati vse proizvodne, distribucijske in prodajne enote razpršene po celem svetu.  

Namen magistrskega dela v teoretičnem delu je na podlagi strokovne literature preučiti 

usmeritve, povezane z upravljanjem matičnih podatkov, ugotoviti zakaj in kako prihaja do 

prenosa podatkov ter v povezavi s tem identificirati ključne dejavnike uspeha prenosa 

matičnih podatkov materialov med ERP sistemi. Namen empiričnega dela je predstavitev 

konkretnega primera prenove procesov in vpeljave novega ERP sistema, predvsem pa na 

tem istem primeru identificirati kritične dejavnike uspeha prenosa matičnih podatkov 

materialov med ERP sistemi. V kolikor bodo identificirani dejavniki uspeha takšni, ki na 

obravnavanem primeru še niso v uporabi, lahko magistrsko delo lahko služi kot izhodišče za 

vpeljavo teh dodatnih dejavnikov uspeha in s tem za povečano učinkovitost procesa. 

Cilj magistrskega dela je na podlagi teoretičnih osnov razviti lastne ključne dejavnike uspeha 

prenosa matičnih podatkov materiala na obravnavanem primeru ter jih primerjati s ključnimi 

dejavniki uspeha, ki jih izpostavljajo avtorji v strokovni literaturi. Nadalje je cilj identificirati 

odstopanja med lastnimi in strokovnimi ključnimi dejavniki uspeha ter razloge za to. Ključne 

dejavnike uspeha prenosa matičnih podatkov med ERP sistemi želim razviti s poglobljenim 

razmislekom o procesih, izzivih in uspehih, s katerimi se soočamo na obravnavanem 

primeru. Do identifikacije dejavnikov želim priti preko lastnih izkušenj in preko pogovora s 

predstavniki nekaterih ključnih vlog v procesu.  

Magistrsko delo je sestavljeno iz šestih poglavij, vsa z izjemo uvoda in zaključka so skladno 

z obravnavano tematiko razdeljena na podpoglavja. V uvodnem poglavju so predstavljeni 

obravnavana problematika ter cilji in struktura naloge. Teoretični del naloge predstavljajo 

naslednja tri poglavja, empiričnemu delu je namenjeno peto poglavje, temu pa sledi še 

sklepno šesto poglavje. Teoretični del se začne s splošno predstavitvijo podatkov, kaj 

podatki so, kje jih najdemo, kakšne vrste podatkov poznamo, kako z njimi upravljamo. V 

drugem poglavju teoretičnega dela se ukvarjam z vprašanjem prenosa podatkov, kakšna sta 

namen in cilj prenosa ter kateri so ključni dejavniki uspeha prenosa matičnih podatkov. Ker 

se v nalogi osredotočam na prenos podatkov med ERP sistemi, sem v tretjem poglavju 

predstavil zgodovino ERP sistemov, namen in uporabo ter prednosti in izzive vpeljave ERP 

rešitve. Peto poglavje je namenjeno empiričnemu delu in se prične s predstavitvami 

obravnavanega podjetja in obravnavanega projekta, nadaljuje pa s pregledom obstoječega 

stanja vzdrževanja matičnih podatkov v podjetju. Glavni del empirične analize je namenjen 

prenosu matičnih podatkov in s tem povezanimi aktivnostmi. Del tega poglavja je tudi 

osrednji del naloge –  identifikacija ključnih dejavnikov uspeha prenosa matičnih podatkov 

materialov med ERP sistemi. Magistrsko delo se zaključi s sklepnimi ugotovitvami. 
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1 PODATKI IN NJIHOVO UPRAVLJANJE 

Jasen pregled nad razpoložljivimi podatki in njihovo kakovostno upravljanje sta pomembna 

že od nekdaj, tako v osebnem življenju kot v poslovnem okolju. Predvsem v poslovnem 

okolju so vzdrževanje jasne slike o svojih kupcih in izdelkih ter jasen pregled nad dogovori 

s svojimi poslovnim partnerji ključni za uspešno izvajanje procesov. Ne glede na tip 

organizacije, ali gre za proizvodno, trgovsko ali storitveno podjetje, finančno ustanovo ali 

javni zavod, vedno obstajajo taki ali drugačni podatki, ki se uporabljajo v poslovanju te 

organizacije (Dreibelbis in drugi, 2008, str. 23). 

Podatki predstavljajo zbirko neorganiziranih dejstev, ki so lahko organizirana v uporabne 

informacije. Postopek transformacije neorganiziranih podatkov v uporabne informacije se 

imenuje procesiranje podatkov in vključuje različne vire, na primer ljudi, procese in naprave 

(Sarngadharan & Minimol, 2010, str. 85). 

V obdobju digitalizacije so pravi podatki na pravem mestu še toliko bolj pomembni, saj so 

osnova vsaj za dobro uporabniško izkušnjo na strani kupca, kar lahko posledično pomeni 

večji promet in večjo vidnost organizacije v poslovnem okolju. Veliko podjetij je nastalo in 

zraslo v digitalnem obdobju, na primer Google, Amazon in Facebook, digitalnemu trendu 

pa so se kmalu pridružile tudi nekatere velike trgovske verige. Vsa ta podjetja imajo že od 

začetka jasen pregled nad podatki, aktivnostmi, interesi in nakupi svojih uporabnikov. Z 

močnimi analitičnimi rešitvami na podlagi teh podatkov uporabniku med obiskom strani 

predlagajo naslednji nakup, ponudijo karte za nakup bližnjega koncerta priljubljenega 

izvajalca ali pa pripravijo akcijsko ponudbo, prilagojeno vsakemu kupcu posebej. A vsa 

podjetja, predvsem tista ki so nastala pred digitalno dobo, še niso tako napredna. Da bi se 

pridružila najboljšim, morajo najprej poskrbeti za osnove (McAfee & Brynjolofsson, 2012).  

Da morajo biti najprej postavljeni temelji, pravijo tudi drugi avtorji, na primer Dreibelbis in 

drugi (2008), ki ocenjujejo, da je za veliko podjetij naloga vzpostavitve trdne osnove težka. 

Kot pravijo, imajo podjetja podatke iz različnih razlogov, kot so na primer pripojitev drugih 

podjetij ter hitra in neorganizirana rast, shranjene v več bazah z različnim načinom 

vzdrževanja, zapisi pa so shranjeni pod drugačnimi ključi in iz tega razloga lahko tudi 

podvojeni ali potrojeni. To ne pomeni le, da podjetje upravlja z nezanesljivimi in nizko 

kakovostnimi podatki, pač pa predstavlja tudi veliko težavo v smislu izboljšav, saj je težko 

vpeljati spremembo, če organizacija nima jasne in vpeljane strategije glede upravljanja 

svojih ključnih podatkov. Dodajajo še, da bi v idealni situaciji organizacija svoje podatke 

vedno morala upravljati centralno, na enem mestu. Centralno mesto za upravljanje se 

pogosto smatra kot ena od funkcij ERP sistema, ki ga organizacija uporablja. Na ta način bi 

bilo lažje zagotoviti točnost podatkov, njihovo konsistentnost, skladnost in varnost.  

McGilvray (2008, str. 6) pravi, da imajo kakovostni podatki vedno večjo in pomembnejšo 

vlogo zaradi želje organizacije, da vidi podatke združene na načine, kakršni zaradi novih 

tehnologij še pred nekaj leti niso bili možni. Kot primer navaja zahtevo za dostopnost 
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podatkov v sistemih za podporo odločanju, kot so poslovno-inteligenčne rešitve in 

podatkovna skladišča za obvladovanje podatkov v sistemih celovitih programskih rešitev ter 

za lažje spopadanje s pogostimi združitvami in pripojitvami. Vsi omenjeni procesi in še 

veliko drugih zahtevajo kvalitetne vhodne podatke. Ob integraciji z različnimi viri pa 

prinesejo še eno višjo stopnjo dodane vrednosti za podjetje.  

Rešitve za podporo odločanju, rudarjenje in poslovno-informacijski sistemi so v zadnjih 

nekaj letih napredovali skoraj s svetlobno hitrostjo. Izločanje uporabnih podatkov in njihov 

prikaz se je v kratkem času iz statičnih tabel in grafov prelevil v dinamične in napredne 

prikaze. V teh prikazih vsak uporabnik na svoji napravi dostopa do željenega nivoja 

podrobnosti, pa naj bo to letna prodaja na nivoju celotne organizacije ali prodaja enega 

izdelka na določen dan v izbrani regiji. Osnovna zahteva za omogočanje takšnih sistemov in 

prikazov je prav kakovost podatkov. Ta je bila pri mnogih avtorjih, med drugim tudi pri 

McGilvray (2008) iz prejšnjega odstavka, omenjena že pred leti. Ne samo zaradi močno 

digitalizirane družbe, ampak predvsem zaradi sposobnosti organizacije, da preživi v 

današnjem okolju, sta vzpostavitev in vzdrževanje sistema za zagotavljanje kvalitete 

podatkov preprosto nujna. 

1.1 Tipi podatkov 

V poslovnem svetu se podatki delijo na tri glavne vrste podatkov: matične, transakcijske in 

analitične. Poleg teh treh McGilvray (2008) med kategorije podatkov prišteva še referenčne 

podatke, metapodatke in podatke konfiguracije ter kot dodatno podatkovno kategorijo še 

začasne podatke. 

Kot je prikazano na sliki 1, matični podatki predstavljajo osnovne objekte, za katere se 

ustvarjajo transakcije, predstavljajo pa tudi dimenzije, okrog katerih se delajo analize. 

Transakcijski podatki predstavljajo operativne podatke poslovnih procesov. Analitični 

podatki prikazujejo splošno sliko poslovanja podjetja (Oracle Corporation, 2011).     

Slika 1: Struktura podatkov podjetja 

  

Prirejeno po Oracle Corporation (2011, str. 4). 
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Dodatni, a manj izraziti tipi podatkov so referenčni podatki, metapodatki in podatki 

konfiguracije. Referenčni podatek predstavlja možne vrednosti v določenem sistemu, 

aplikaciji ali procesu. Lahko predstavlja seznam dovoljenih vnosov, kot so kratice držav, 

demografska polja, spol ali tip produkta (McGilvray, 2008, str. 90). Metapodatek (brez 

datuma) predstavlja »podatke o podatkih«. Metapodatek nastane kot produkt upravljanja in 

manipulacije osnovnih podatkov, predstavlja pa informacijo o izvoru in spremembah tega 

istega osnovnega podatka (Oracle Corporation, 2011). Podatek konfiguracije je povezan z 

aplikacijsko logiko in shranjen v konfiguracijskih tabelah. Vezan je na zmožnosti sistema, v 

katerem je uporabniku dovoljeno prilagoditi logiko delovanja (McGilvray, 2008, str. 94). 

Začasni podatek je dodatna podatkovna kategorija, vrednosti katere sistem hrani v bralnem 

pomnilniku in jo uporablja z namenom hitrejšega procesiranja.  

1.1.1 Matični podatki 

Slovensko društvo Informatika izraz matičen podatek (brez datuma) pojmuje kot podatek o 

ključnih entitetah obravnavanega informacijskega sistema. Matični podatki so temelj 

poslovanja vsakega podjetja. Predstavljajo ključne informacije o podjetju, na primer podatke 

o partnerjih, materialih in poslovnih odnosih med njimi. Vsak od teh elementov zagotavlja 

podatke, ki jih podjetje uporablja za delovanje v svojih organizacijskih enotah ter kot osnovo 

za programske rešitve in sisteme za podporo odločanju (Dreibelbis in drugi, 2008, str. 23). 

Kot pravita Berson in Dubov (2007, str. 8), je matičen podatek definiran kot podatek, ki je 

bil očiščen, usklajen in integriran v sistem zapisa (angl. System of record). Tak zapis je 

veljaven za ključne poslovne aktivnosti celotne organizacije. 

Matični podatki se kot posledica izvajanja poslovnih procesov pojavljajo v transakcijskih 

sistemih, prisotni pa so tudi v analitičnih sistemih, kjer vodstvu in ostalim uporabnikom 

predstavljajo podlago za sprejemanje odločitev (Berson & Dubov, 2007, str. 6). Zaradi 

pojavljanja v transakcijskih sistemih morajo biti shranjeni v podatkovnih modelih, 

načrtovanih za sprotno obdelavo transakcij (angl. OnLine Transaction Processing - OLTP 

tabele) (Oracle Corporation, 2011, str. 5). 

1.1.2 Transakcijski podatki 

Transakcijski podatki predstavljajo zapise, ki se nanašajo na dogodke v sistemu. Transakcije 

so aktivnosti, ki so povezane s poslovnimi dogodki, kot so prodajno naročilo, dobavnica, 

proizvodni nalog, prejem materiala oziroma kakršna koli druga operativna aktivnost, 

povezana z enim ali več matičnimi podatki. 

Transakcijski podatki so tako kot matični shranjeni v tako imenovanih tabelah za sprotno 

obdelavo transakcij, pri katerih se transakcije takoj zapišejo v podatkovno bazo in so vidne 

uporabnikom.  
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V primerjavi z analitičnimi podatki so transakcijski mnogo bolj podrobni, saj zabeležijo vsak 

nov vnos, spremembo ali brisanje, medtem ko analitični podatki navadno prikazujejo 

agregirano raven teh istih transakcijskih podatkov. Iz tega razloga se število transakcijskih 

podatkov povečuje iz dneva v dan, proporcionalno z rastjo števila transakcij (Oracle 

Corporation, 2011, str. 5). 

1.1.3 Analitični podatki 

Analitični podatki se uporabljajo za splošen prikaz poslovanja podjetja in v podporo 

odločanju. Omogočajo analizo poslovanja z različnih vidikov, kot so višina prodaje po 

produktnih skupinah, dobičkonosnost izdelka ali pomagajo segmentirati kupce in dobavitelje 

glede na razne kriterije.  

Analitični podatki so shranjeni v podatkovnih skladiščih (angl. Data Warehouse), v bolj 

naprednih analitičnih rešitvah pa tudi v področnih podatkovnih skladiščih (angl. data mart). 

Področna podatkovna skladišča so urejena v tabelnih strukturah in omogočajo napredno 

agregacijo, rudarjenje po podatkih ali spontane poizvedbe (angl. ad-hoc queries). Navadno 

so podatki shranjeni v velikih tabelah, obkroženi s ključnimi dimenzijami, kot so podatki o 

kupcu, izdelku, dobavitelju ali lokaciji (Oracle Corporation, 2011, str. 5) 

1.2 Matični podatki 

Matični podatki opisujejo ključna področja delovanja ali ustvarjanja in so zaradi tega 

nepogrešljiv del organizacije ali podjetja. Ker različna podjetja delujejo v različnih 

poslovnih okoljih, tudi svoje ključne matične podatke podjetja definirajo različno in glede 

na svoje lastne potrebe. 

Kljub temu pa ne glede na področje poslovanja, naj gre za bančne ustanove, vladne urade, 

proizvodna podjetja, trgovske verige ali kaj tretjega, prav vsa stremijo k temu, da imajo v 

katerem koli trenutku jasno sliko o produktih, kupcih in dobaviteljih ter o dogovorjenih 

odnosih z njimi. Prav tako so pomembne povezave med temi elementi. Te podatke podjetje 

uporablja kot elemente za podporo odločanju pri sklepanju novih pogodb, predstavitvi novih 

produktov ali odločanju o tem, kakšne produkte ponuditi kateremu kupcu. Podatki so 

uporabljeni in deljeni v različnih poslovnih procesih, različnih organizacijskih enotah ter 

med različnimi sistemi, v kolikor podjetje uporablja več teh (Dreibelbis in drugi, 2008, str. 

23). 

Matični podatki zajemajo elemente, katere morajo soglasno potrditi različni deli organizacije 

tako pri pomenu kot tudi pri uporabi. Tako je na primer pomembno, da je celotna 

organizacija enotna pri definiciji, kaj zanjo pomeni »kupec«: kaj ga definira, kateri kupci 

obstajajo, katere izdelke podjetje temu kupcu ponuja.  

Identifikacija matičnih podatkov in s tem razlikovanje z ostalimi tipi podatkov je možno z 

oceno določenih kriterijev in lastnosti. Te so predstavljene v tabeli 1.  
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Tabela 1: Lastnosti matičnih podatkov 

Lastnost Opis 

Stabilnost Matični podatki se ne spreminjajo pogosto. 

Kompleksnost Matični podatki načeloma obstajajo v več kot enem okolju 

organizacije; na primer isti kupec se lahko pojavi v sistemu za 

prodajo in sistemu za izdajanje računov. 

Večkrat uporabljen Matičen podatek je načeloma uporabljen večkrat, kar je tudi eden 

od razlogov za velik pomen pravilnega vzdrževanja podatkov. 

Vrednost za 

organizacijo 

Matičen podatek je za organizacijo pomemben kot ključen poslovni 

podatek. 

Življenjski cikel Če življenjski cikel vsebuje različne načine za kreiranje, branje, 

posodabljanje ali odstranitev podatka, potem gre najverjetneje za 

matični podatek. 

Neodvisnost Matičen podatek lahko obstaja brez drugih objektov. 

Uporaba Matičen podatek je močno povezan s transakcijami in se v njih 

pogosto uporablja. 

Prirejeno po Vilminko-Heikkinen (2017, str. 30).  

Kot je možno razbrati iz tabele 1, je značilnost matičnih podatkov ta, da opisujejo ključne 

entitete v organizaciji. Navadno so vzdrževani v neodvisnih domenah, njihova struktura in 

značilnosti pa se redko spreminjajo. Celo tiste vrednosti podatkov, ki se občasno spremenijo, 

kot je na primer naslov, ostanejo statične v času med dvema posodobitvama. Ta značilnost 

opisuje osnovo matičnega podatka – vnos podatka se zgodi enkrat, posodobitve pa ob redkih 

spremembah. Vsi ti podatki ali deli celotnega zapisa so takoj na voljo v tistih delih 

organizacije, ki določen podatek potrebuje. V teoriji noben matični podatek ni odveč, 

njihovo število pa je skozi čas relativno stabilno v primerjavi s številom operativnih 

transakcij, v katere so matični podatki vključeni. 

Operativni procesi v veliki meri uporabljajo matične podatke, tako za osnovne procese, kot 

sta na primer kreiranje prodajnega ali nabavnega naročila kot za kreiranje novega produkta, 

določitev novega dobavitelja izdelka ali za spremembo podatkov kupca. Ti procesi pa se, 

čeprav so lahko izvršeni v nekaj sekundah, navezujejo na različne sisteme, ki si morajo deliti 

ključne informacije. Zato morajo biti vse takšne spremembe v vseh sistemih na voljo takoj, 

ne glede na to kako enostavne, zapletene, kratke ali dolgotrajne, točne in konsistentne so. 

Podobne zahteve prihajajo tudi iz analitičnih sistemov, saj matični podatki tvorijo ključne 

dimenzije in hierarhije v poročilih in analizah poslovnih podatkov (Knolmayer & Röthlin, 

2006, str. 362). 

Slika 2 prikazuje primer povezave med matičnimi podatki in ostalimi podatkovnimi 

kategorijami. Kot je razvidno iz slike, so referenčni podatki zahtevani, da lahko ustvarimo 

matične podatke in matični podatki so zahtevani, da lahko kreiramo transakcijske podatke. 
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V nekaterih primerih so povezani tudi referenčni in transakcijski podatki. Uporabljeni so 

lahko tudi metapodatki, ki razlagajo ostale kategorije (McGilvray, 2008, str. 43). 

Slika 2: Povezave med kategorijami podatkov 

 

Prirejeno po McGilvray (2008, str. 44). 

Povezave med kategorijami podatkov so očitne. Transakcijski podatek, kot je prodajno 

naročilo, ne more obstajati brez matičnih podatkov kot so oznaka materiala, številka kupca 

in definirani plačilni pogoji za konkretno naročilo. Matični podatek pa lahko obstaja šele 

potem, ko so definirani referenčni podatki kot sta produktna hierarhija ali enota mere, v 

katerem se prodaja material ali ko je seznamu držav dodana država, iz katere prihaja nov 

kupec.  

1.2.1 Vrste matičnih podatkov 

Dreibelbis in drugi (2008, str. 14) matične podatke razvrščajo glede na odgovore, ki jih 

naslavljajo vprašalnice »Kdo?«, »Kaj?« in »Kako?«, in se nanašajo na matične podatke 

poslovnega partnerja, izdelka in poslovne odnose. Vsak od teh elementov predstavlja 

določen razred. »Poslovni partner« tako lahko predstavlja osebo ali organizacijo, vključno s 

kupcem, dobaviteljem, zaposlenim, državljanom, distributerjem ali organizacijo. Vsak od 

teh ima določene atribute kot so ime, naslov (domači naslov, službeni naslov, poslovni 

naslov ipd.), razni kontaktni podatki, podatki o vrsti razmerja z organizacijo. Razred 

»izdelek« lahko predstavlja vse, kar podjetje uporablja ali prodaja, ne glede na to ali gre za 

otipljive fizične izdelke ali za storitve, informacijske izdelke, zavarovanja. Razred »poslovni 

odnos« predstavlja povezave med izdelkom ter poslovnim partnerjem. Določa pogoje, pod 

katerimi partner kupuje izdelke (popusti, dobavni roki, Incoterms klavzule ipd.) in druge 

operativne podatke za dnevno poslovanje. Razred ima poseben pomen, saj omogoča 

vzdrževanje različnih pogojev za istega poslovnega partnerja na podlagi vrednosti 
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določenega matičnega podatka izdelka, na primer pripadnost izdelka produktni linij. Primer 

seta matičnih podatkov je prikazan na sliki 3. 

Slika 3: Primer seta matičnih podatkov 

 

Prirejeno po Dreibelbis in drugi (2008, str. 14). 

Dahlberg (2010) se strinja, da ima večina organizacij omejeno število razredov matičnih 

podatkov. Različni avtorji pa nato navajajo nekoliko drugačne razrede v primerjavi z 

Dreibelbis in drugi (2008). White, Newman, Logan in Radcliffe (2006) ter Cleven in 

Wortmann (2010) matične podatke razvrščajo v razred strank (kupci, zaposleni, dobavitelji), 

lokacij (naslovi kupcev in naslovi lastnih pisarn) ter objektov (računi, pogodbe, izdelki in 

storitve). Znotraj teh razredov pa podjetja večkrat definirajo ključne matične podatke, ki 

zanje predstavljajo največjo ali najpomembnejšo vrednost (Dahlberg & Nokkala, 2015). 

Med temi prednjačijo podatki o kupcih (Loser, Legner & Gizanis, 2004; Otto & Reichert, 

2010), podatki o izdelkih (Smith & McKeen 2008; Otto, Hűnner Kai & Österle, 2011) ter 

podatki o dobaviteljih (Loshin 2009; Otto & Reichert 2010). Kljub temu je treba izpostaviti, 

da naštetega združevanja ne moremo uporabiti kot vsestransko uporabnega, saj moramo 

upoštevati, da vsako podjetje definira svoj set matičnih podatkov glede na svoje poslovno 

usmeritev in interna pravila. Tako na primer javne organizacije namesto podatkov o kupcih 

uporabljajo podatke o prebivalcih, namesto izdelkov pa spremljajo podatke o storitvah 

(Fatehali 2011). 

Skupno matičnim podatkom je, da se definirajo enkrat in se nato ne spreminjajo oziroma se 

spremenijo redko. Do spremembe poslovnega partnerja na primer pride ob spremembi 

domačega naslova ali telefonske številke. Do spremembe produkta pride na primer ob 

prehodu iz aktivnega življenjskega cikla v konec življenjskega cikla. Do spremembe 

podatkov iz razreda poslovni odnos pa pride na primer ob prepovedi prodaje izdelka 

določenemu kupcu. 
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Lastnost matičnih podatkov je tudi ta, da so pogosto uporabljeni kot ključne vrednosti, na 

podlagi katerih se dela analiza transakcijskih podatkov, na primer pri poizvedbah, poročilih, 

ter različnih izračunih. Te aktivnosti še dodatno izpostavijo pomen in zahtevo po visoki 

kakovosti podatkov, saj je kakovosten in zanesljiv vhodni podatek ključen za zanesljivo in 

verodostojno končno poročilo (Loshin, 2009). 

1.2.2 Matični podatki materiala 

Matične podatke materiala uvrščamo med ključne vrste matičnih podatkov. V praksi in 

literaturi se poleg poimenovanja »material« pojavljata vsaj še dve poimenovanji, to sta 

»izdelek« in »produkt«. Ne glede na poimenovanje matični podatki vsakokrat vsebujejo opis 

vseh stvari, ki jih organizacija kupi, proizvede, ponuja kot storitev ali uporablja v kakšni 

drugačni obliki. V večini informacijskih sistemov je vsak material predstavljen z unikatnim 

ključem, običajno gre za številko materiala, ki mu sledita še opis ali druga dopolnilna 

informacija. Med pomembnejše elemente matičnih podatkov materiala sodijo (Knapp & 

Hasibether, 2011):     

• splošni podatki o materialu (angl. basic data); 

• lokalni, prodajni, nabavni, finančni in drugi podatki (angl. plant, sales, purchase, 

financial, additional data); 

• kosovnica (angl. bill of material): za materiale, ki jih podjetje proizvaja lokalno; 

• informacije o poteku delovnega procesa z vidika proizvodnega planiranja in načrtovanja 

(angl. routing): za materiale, ki jih podjetje proizvaja lokalno; 

• informacija o dobavitelju (angl. source list): za materiale, ki jih podjetje kupuje; 

• nabavni informacijski zapis (angl. info record): za materiale, ki jih podjetje kupuje; 

• dodelitev produktni skupini ali razredu in 

• strukturiran opis (angl. classification). 

Zaradi raznolikosti navedenih elementov se matični podatki materiala razlikujejo od 

preostalih matičnih podatkov, kot sta podatka o kupcih in dobaviteljih. Pri matičnih podatkih 

materiala se namreč različni elementi uporabljajo glede na specifične potrebe in v različnih 

okoljih ali aplikacijah. Posebnost matičnih podatkov materiala je tudi v tem, da v veliko 

primerih omogočajo lastno interpretacijo o pomenu ali mestu vnosa podatka. Tako se na 

primer opis materiala, ki bi moral enolično predstavljati točno določen material, v matičnih 

podatkih pogosto vnese kot prosti tekst. Torej sam vnos ni preverjen ali primerjan s sintakso 

ali semantiko in zaradi tega ne more polno služiti svojemu namenu.  

1.3 Upravljanje s podatki 

Upravljanje matičnih podatkov (angl. Master data management, v nadaljevanju MDM) je 

ena od podzvrsti upravljanja s podatki (angl. Data management). Upravljanje s podatki 

zajema razvoj in izvedbo različnih arhitektur, pravil, praks in postopkov za upravljanje 

življenjskega cikla. Teme, ki jih zajema upravljanje s podatki, so upravljanje podatkov (angl. 
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Data governance), podatkovna arhitektura, upravljanje z bazami podatkov, upravljanje z 

varnostjo podatkov, upravljanje s kvaliteto podatkov, skladiščenje podatkov, upravljanje s 

poslovno inteligenco, upravljanje dokumentov in vsebine, upravljanje z metapodatki ter 

upravljanje z matičnimi podatki (Mosely, Brackett, Earley & Henderson, 2010). Vsaka od 

navedenih zvrsti zajema široko področje, zato so navadno obravnavane ločeno. V tej nalogi 

je v ospredju upravljanje matičnih podatkov, ta tema pa se neposredno povezuje z 

upravljanjem podatkov. 

1.3.1 Upravljanje matičnih podatkov 

Upravljanje matičnih podatkov je celovit pristop k izvedbi podatkovne integracije, ki 

združuje nabor procesov in rešitev za konsistentno definiranje in upravljanje ključnih 

matičnih podatkov. Bistvo MDM je v izolaciji matičnih podatkov iz obstoječih aplikacij v 

centralizirano bazo, ki omogoča celovito upravljanje življenjskega cikla podatkov ter ponuja 

nabor podatkovnih storitev, s pomočjo katerih lahko do teh podatkov dostopajo vse 

aplikacije, ki operirajo z njimi. MDM se od drugih pristopov k podatkovni integraciji 

razlikuje predvsem po tem, da zahteva natančno definicijo odgovornosti, vlog in politik za 

vzpostavitev celovitega upravljanja podatkov, ki se ne zaključi s polnjenjem matične baze, 

temveč predstavlja ponavljajočo se aktivnost v vsem življenjskem ciklu matičnih podatkov. 

MDM torej zagotavlja trajno kakovost podatkov (Križevnik & Jurič, 2011).  

Podobno definicijo za upravljanje matičnih podatkov so podali tudi drugi avtorji. Silvola, 

Jaaskelainen, Kropsu-Vehkapera in Haapasalo (2011) opisujejo MDM rešitev kot sistem, ki 

pripomore k odpravi poslovnih težav, povezanih s kvaliteto podatkov z osredotočanjem na 

poslovne procese in kvaliteto podatkov ob hkratni standardizaciji in integraciji 

informacijskega sistema. Fatehali (2011) opisuje MDM kot sistem, ki se osredotoča na 

izzive, katere prinašajo nepopolnost podatkov, ločeni sistemi, nedosledni procesi in 

kompleksna sistemska arhitektura. Bolj preprost opis ponujajo Karel, Mines, Wang, 

McNabb in Barnett (2006), ki pravijo, da MDM definira najbolj zaupanja vredne in enotne 

zapise o pomembnih podatkih podjetja kot so kupci, izdelki, zaposleni. Berson in Dubov 

(2007) MDM opisujeta kot proces in tehnološki okvir, ki skupaj zagotavljata kreiranje in 

upravljanje uradnih, zanesljivih, vzdržnih, točnih in varnih podatkov, ki kot celota 

predstavljajo »enotno različico resnice«. Dodajata, da je MDM splošno sprejet sistem za 

upravljanje vseh organizacijskih komponent, aplikacijskih sistemov, poslovnih enot in 

uporabniških nivojev. 

MDM rešitve omogočajo upravljanje ključnih matičnih podatkov v enem ali več ERP 

sistemih hkrati. Čeprav imajo ERP sistemi lahko vgrajeno svojo MDM rešitev, so te 

načeloma omejene na en sam ERP sistem, kar pomeni, da ne podpirajo uporabe zunanjih in 

povezanih programskih rešitev kot so rešitve za upravljanje odnosov s strankami (angl. 

Customer relationship management, v nadaljevanju CRM) ali rešitve za spletno trgovanje. 

V kolikor ima organizacija kompleksne zahteve glede vzdrževanja matičnih podatkov, je 

zato priporočljiva uporaba zunanje MDM rešitve. Še vedno pa v ERP vgrajene MDM rešitve 
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podpirajo standardne funkcionalnosti kot so kreiranje novih podatkov, iskanje, spreminjanje 

in spremljanje obstoječih podatkov, odpravljanje neskladij ali združevanje podvajajočih 

zapisov. K standardizaciji matičnih podatkov in njihovi konsistentnosti pripomorejo tudi 

omejitve dostopov, ki jih organizacije vse bolj uvajajo v svoje ERP in MDM sisteme. Z 

omejitvijo dostopov se možnost kreiranja novega ali sprememba obstoječega podatka omeji 

le na tiste osebe, ki nosijo lastništvo nad podatki (Sagegg & Alfnes, 2020). Slika 4 prikazuje 

primer povezave med MDM ter ERP in drugimi rešitvami. 

Slika 4: Primer povezave med MDM ter ERP in drugimi rešitvami 

 

Prirejeno po Element61 (brez datuma). 

Upravljanje matičnih podatkov zajema tudi pripravo na prenos podatkov iz ene v drugo 

celovito programsko rešitev. 

1.3.2 Upravljanje podatkov 

Sistem za upravljanje podatkov (angl. Data governance) zagotavlja primerno upravljanje 

podatkov in informacij (Brous, Janssen & Vilminko-Heikkinen, 2016). Cleven in Wortmann 

(2010) dodajata, da sistem zagotavlja procese in strukture za uspešno pretvorbo 

organizacijskega delovanja z namenom vzpodbujanja in zavarovanja podatkov kot strateške 

lastnine organizacije. 

V primerih, ko kakovost podatkov ni primerna, lahko glavne razloge pripišemo notranji 

organizacijski strukturi podjetja, predvsem nejasno definiranim vlogam in odgovornostim, 

pomanjkanju postopkov in pravilnikov za upravljanje s podatki in pomanjkanju podpore s 

strani vodstva (Haug, Arlbjørn, Zachariassen & Schlichter, 2013). Za uspešno spremembo 

in dvig kakovosti podatkov je priporočljivo vpeljati sistem lastništva, vlog in odgovornosti, 

za kar so potrebne tako spremembe v organizaciji kot tudi sprememba ali vpeljava sistema 
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za upravljanje s podatki. Tak sistem podpira določitev pravilnikov in postopkov v podporo 

kreiranju in vzdrževanju matičnih podatkov (McKnight, 2009).  

Razvoj sistema za upravljanje podatkov in s tem tudi celotnega sistema upravljanja podatkov 

zahteva spremembe znotraj podjetja, med drugim tudi vzpostavitev sistema vlog. Predlagane 

vloge v MDM procesu so navedene v tabeli 2. 

Tabela 2: Vloge v procesu upravljanja podatkov 

Vloga v procesu Opis 

Sponzor, operativni lastnik MDM 

procesa 

Zagotavlja sponzorstvo, vire in strateške 

usmeritve za MDM. 

Lastnik MDM koncepta; vodja 

oddelka za upravljanje podatkov; 

koordinator upravljanja podatkov 

Odgovorni za razvoj MDM rešitve. 

Lastnik podatkov Odgovoren za podatke na svojem področju 

delovanja. Odgovorni za končne odločitve glede 

podatkov, njihovega vzdrževanja in razvoja. 

Vodja podatkov (IT) Zagotavlja standardizirane opise podatkovnih 

elementov in njihovih formatov, tehnični pregled 

nad podatkovnimi tokovi in vpogled v aplikacije, 

gledano z IT vidika. 

Vodja podatkov (poslovni); 

informacijski upravitelj 

Upravlja podatkovne standarde in pravila na 

svojem področju delovanja, gledano z vidika 

uporabnika. 

Svet za upravljanje podatkov; Svet za 

kakovost podatkov 

Nadzira, razvija in vpeljuje sistem za upravljanje 

podatkov. 

Prirejeno po Vilminko-Heikkinen & Pekkola (2019). 

2 PRENOS PODATKOV 

Prenos podatkov je proces, ki se navadno zgodi ob zamenjavi ali prenovi informacijskega 

sistema. Je programsko podprt in enkraten proces prenosa podatkov iz izvornega oziroma 

podedovanega v ciljni oziroma nov sistem, pri čemer se navadno uporablja različen 

podatkovni model. Zaradi različnega modela podatki ne morejo biti preprosto kopirani iz 

enega sistema v drugega, ampak se pred samim prenosom v nov sistem zahtevajo določene 

spremembe izvornih podatkov (Haller, Matthes & Schulz, 2012, str. 165). 

Prenos podatkov je navadno sprožen kot posledica enega od navedenih treh razlogov (Haller, 

Matthes & Schulz, 2012, str. 170): 

• zamenjava aplikacije, zaradi česar morajo biti podatki iz podedovanega sistema prenešeni 

v nov sistem; 
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• združitev ali pripojitev zunanjega podjetja; 

• konsolidacija večjega števila aplikacij v manjše število aplikacij, posledica katere je, da 

se podatki iz aplikacije, ki se zapira, prenesejo v aplikacijo, ki ostaja. 

Kot navaja Morris (2012, str. 7), prenos podatkov zajema izbor, pripravo, pridobivanje, 

prevod na nove vrednosti in stalen prenos podatkov iz podedovanega sistema (angl. legacy 

system) v nov sistem. Ob tem izpostavlja, da morajo biti preneseni podatki kakovostni in 

preneseni na pravo mesto ob pravem času, podatki v podedovanem sistemu pa se morajo ob 

tem prenehati uporabljati. Definicija izpostavlja ključne faze tehnične in projektne faze 

prenosa podatkov: 

• Izbor - obstaja več možnih virov podatkov, ki jih je treba upoštevati ob prenosu. 

• Priprava, pridobivanje, prevod na nove vrednosti – kakovost podatkov je eden najbolj 

očitnih izzivov prenosa podatkov. Sprejemljiva in delujoča vrednost v podedovanem 

sistemu mogoče ne bo sprejeta v novem sistemu. Zaradi tega je potrebno določiti pravila, 

na podlagi katerih se vrednosti iz podedovanega sistema pretvorijo v vrednosti za nov 

sistem. 

• Stalnost – podatki se premaknejo iz starega v nov sistem za stalno, kar pomeni, da ni poti 

nazaj. 

• Prenos – obstajajo namenske rešitve za podporo prenosu podatkov med različnimi okolji. 

• Zadostna kakovost – zaradi časovne omejitve ni nikoli dovolj časa, da bi bili vsi podatki 

popolni. Potrebno je določiti, kateri podatki morajo biti popolni in pri katerih je dovoljeno 

odstopanje. 

• Časovni plan – kljub kompleksnosti mora prenos podatkov slediti časovnici projekta. 

• Vir podatkov v podedovanem sistemu – kje konkretno se pridobijo podatki, ki jih 

prenašamo v nov sistem. Običajno gre za podatkovne baze, lahko pa tudi razna poročila 

ali tabele. 

• Prenehanje uporabe podedovanega sistema – podatki, ki so bili izvoženi in so podpirali 

poslovne procese v podedovanem sistemu, so za stalno preneseni v nov sistem. 

Posledično je treba prenehati uporabljati podatke v podedovanem sistemu. 

Podobno tudi Haller, Matthes in Schulz (2012, str. 165) pravijo, da mora biti postopek 

migracije podatkov izveden popolnoma pravilno. Če vpletene strani kakorkoli dvomijo v 

pravilnost migracije, je bolje da se sama migracija prestavi. 

Ob tem se pojavlja vprašanje, s kakšnim razlogom se podjetja sploh odločajo za zamenjavo 

ali prenovo informacijskega sistema, ki posledično prinese tudi zahtevo po prenosu 

podatkov. S prenovo informacijskega sistema podjetja navadno želijo prenoviti in izboljšati 

svoje poslovne procese in s tem povečati njihovo učinkovitost ter dvigniti uspešnost 

poslovanja. Učinkovitost procesa prenove se navadno meri v zmanjšanju porabe virov 

(surovine, človeški ali finančni viri, ipd.) ob hkratnem ohranjanju ali povečanju 

razpoložljivosti končnega produkta. Prenova poslovnih procesov zajema in vključuje 

naslednja osnovna izhodišča in globalne cilje (Kovačič & Bosilj-Vukšić, 2005, str. 90): 
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• poenostavitev poslovnih postopkov z odstranitvijo nepotrebnih odobritev izvedbe, 

dokumentacije in ostalih organizacijskih aktivnosti; 

• skrajševanje poslovnega cikla oziroma vseh poslovnih procesov v podjetju, dvig 

odgovornosti in posledično znižanje stroškov poslovanja; 

• dvigovanje dodane vrednosti v vseh poslovnih postopkih ter ob tem postopno dvigovanje 

kakovosti proizvodov in storitev podjetja; 

• zniževanje stroškov izvajanja postopkov ob ohranjanju ustreznega razmerja do kakovosti 

in dobavnih rokov; 

• dvigovanje zanesljivosti ter doslednosti izvajanja postopkov in s tem kakovosti 

proizvodov in storitev; 

• prenovo poslovnih procesov v smeri tesnejšega in neposrednejšega povezovanja z 

dobavitelji; 

• usmerjanje v lastne ključne zmožnosti in prenos izvajanja ostalih procesov, ki niso ključni 

ali kjer nismo konkurenčni, izven podjetja. 

Hkrati s prenovo podjetja pogosto želijo še zmanjšati kompleksnost ter izboljšati 

prilagodljivost poslovanja. V praksi so vsi našteti cilji med podjetji različno pomembni, saj 

imajo podjetja različna strateška izhodišča. 

2.1  Namen in cilji prenosa podatkov 

Zahteva po prenosu podatkov nastane kot posledica odločitve o uporabi novega ERP 

sistema, nadgradnje podatkovne baze, vzpostavitve novega podatkovnega skladišča ali 

združitve podatkov iz različnih virov. Namen prenosa podatkov je omogočiti oziroma 

pospešiti pričetek uporabe sistema na podlagi znanih podatkov, s čimer se organizacija 

izogne potrebi po ponovnem kreiranju teh istih podatkov. Prenos podatkov je smiseln tako 

za matične podatke, na primer podatke materiala, kot tudi za nezaključene transakcijske 

podatke, na primer odprta prodajna in nabavna naročila. Prenos podatkov se navadno ne 

izvaja za zgodovinske podatke, kot so zaprta in fakturirana prodajna naročila. 

Cilj prenosa podatkov je s prečiščenimi podatki pomagati izboljšati poslovanje podjetja in 

njegovo konkurenčnost, kar je pogosto tudi eden od ciljev same prenove informacijskega 

sistema. Dodaten cilj prenosa matičnih podatkov je v novem sistemu zagotoviti boljšo raven 

kakovosti kot je bila v starem sistemu. Doseči tako stanje ni samoumevno in zahteva 

natančen, vnaprej določen proces (Haller, Matthes & Schulz, 2012, str. 169).  

2.2 Ključni dejavniki uspeha prenosa matičnih podatkov 

Prenos podatkov, tako matičnih podatkov materiala kot tudi ostalih matičnih podatkov, 

zahteva definicijo ključnih dejavnikov uspeha. Po Haller, Matthes in Schulz (2012, str. 169) 

so ti dejavniki različni in jih ni enostavno identificirati. Kljub temu izpostavljajo pomen 

jasnosti vlog med vsemi vpletenimi skupinami v smislu, da so skupine identificirane, vloge 

znotraj skupin pa vnaprej določene. Kot pomembne omenjajo naslednje vloge: 
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• Sponzor – oseba, ki sproži postopek prenosa. Sponzor je odgovoren za definiranje obsega 

projekta, določi zahteve z vidika poslovnega procesa, zagotovi sredstva za izvedbo in 

nadzoruje vodjo projekta. 

• Ekipa na strani uporabnikov – ekipa, ki skrbi za pravilnost prenosa podatkov s strani 

končnih porabnikov. Pogosto so uporabniki strokovnjaki s svojega področja, zato poznajo 

izvorne aplikacije in imajo jasno razumevanje o poslovnih procesih. 

• Ekipa svetovalcev – ekipa, ki pozna delovanje novega sistema, v katerega se prenašajo 

podatki. 

• Ekipa, ki se ukvarja s prenosom podatkov – ekipa, ki je odgovorna za analizo potreb za 

vpeljavo transformacijskih pravil, izvedbo in testiranje pravil. 

• Ekipa, ki se ukvarja s sistemsko infrastrukturo – ekipa, ki skrbi za dostop do sistemske 

infrastrukture, strežnikov, podatkovnih baz ali dostopnih pravic. 

• Zunanji revizorji – v določenih primerih je prisotnost zunanjih revizorjev zahtevana 

zaradi zakonskih zahtev. Naloga revizorjev je ocena procesov, nastavitev, prenesenih 

podatkov in poročil. Osredotočeni so na celoten projekt prenove sistema, ne nujno na 

prenos podatkov. 

Clement, Ben Hassine Guetari in Laboisse (2010) kot glaven dejavnik uspeha prenosa 

podatkov izpostavljajo predvsem kakovost podatkov v podedovanem sistemu. Tega 

definirajo kot predpogoj za sam projekt migracije. Nadalje kot ključne izpostavljajo še: 

• pomembnost vključenosti migracije v širši kontekst projekta prehoda med 

informacijskimi sistemi; 

• zavezanost vodstva h kvaliteti podatkov; 

• vključenost lokalnih uporabnikov – bodočih lastnikov in uporabnikov matičnih podatkov 

v proces prenosa; 

• definiranje indikatorjev kakovosti za določitev kdaj so podatki dovolj, sprejemljivo ali 

premalo kakovostni; 

• vzpostavitev sistema za upravljanje podatkov v novem sistemu. 

Nekoliko bolj konkretne dejavnike navaja Rana (2010), ki kot najpomembnejše kritične 

dejavnike prenosa matičnih podatkov izpostavlja: 

• Razumevanje podatkov – ključno je, da vpletene osebe razumejo podatke v podedovanem 

sistema, kakšna sta njihova vloga ter pomen in kako so podatki strukturirani. 

• Planiranje virov – v proces morajo biti nujno vključene osebe, ki poznajo in razumejo 

namen, delovanje in uporabo matičnih podatkov v podedovanem sistemu. 

• Jasno in pravočasno oblikovanje zahtev – identični podatki se v ciljnem sistemu lahko 

obnašajo drugače kot v podedovanem sistemu. Poslovni proces velikokrat zahteva, da se 

proces ne spremeni bistveno, zato je treba jasno določiti, kako mora proces v novem 

sistemu delovati, na podlagi zahtev pa se podatki ali prenesejo v enaki obliki ali pa se 

prevedejo na nove vrednosti. 
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• Oblikovan želen okvir kvalitete podatkov – kakovost podatkov je redko popolna, zato je 

treba imeti jasne okvirje glede želene kakovosti podatkov. Kdaj so podatki dovolj 

kakovostni in kdaj je potrebno izvesti dodatna preverjanja, vpeljati dodatna pravila ali 

prečistiti podatke v podedovanem sistemu. 

• Preverjanje podatkov in testiranje – ključen del prenosa podatkov je testiranje prenešenih 

podatkov. Testiranje poteka v dveh korakih. Prvi korak je validacija podatkov, kjer 

uporabniki na izbranih elementih preverijo pravilnost pretvorbe vrednosti na podlagi 

migracijskih pravil. Drugi korak je dejansko testiranje vrednosti v sistemu z namenom 

zagotovitve, da poslovni proces nove vrednosti dejansko prepozna in jih zmore uporabiti 

na način, kot je bilo definirano s strani uporabnikov. 

Specifika matičnih podatkov materiala zahteva posebno pazljiv pristop k prenosu matičnih 

podatkov. Podatki materiala so namreč bolj kompleksni od preostalih podatkov. Podatki o 

kupcu ali dobavitelju se navadno lahko med sistemi prenašajo brez prevoda na novo 

vrednost, saj so nazivi, naslovi, kontaktni podatki in številke računov enaki ne glede na 

sistem, ki ga organizacija uporablja. Na primeru materiala pa gre lahko za velika odstopanja 

med vrednostmi v izvornem in vrednostmi v ciljnem sistemu, tudi v primeru če želi 

organizacija zagotoviti enako uporabniško izkušnjo. V primeru, da želi vpeljati spremembe, 

na primer pri postopku planiranja materiala, pa so vrednosti matičnih podatkov lahko 

popolnoma drugačni in s tem tudi postopek migracije bolj kompleksen.  

3 ERP SISTEMI 

ERP sistem (brez datuma) oziroma celovita programska rešitev je celovito povezana in na 

poslovnem modelu temelječa sestava uporabniških programov, ki ob uporabi sodobne 

tehnologije zagotavlja vsem poslovnim procesom organizacije in njenim poslovnim 

partnerjem možnost načrtovanja, razporejanja virov in ustvarjanja dodane vrednosti. 

ERP sistemi spadajo v družino informacijskih sistemov. Informacijski sistem je torej širši 

termin in predstavlja enoto medsebojno povezanih ljudi, strojev in procedur, katerih namen 

je ustvarjanje, zbiranje, arhiviranje in distribucija informacij iz podjetja in njegovega okolja 

za potrebe načrtovanja, kontrole in podpore odločanja pri reševanju nestrukturiranih in 

strukturiranih problemov. Informacijski sistem prevede podatke v uporabne informacije s 

pomočjo rešitev in metod za obdelavo podatkov (Gradišar & Resinovič, 1996, str. 91-97). 

Informacijski sistemi so prepoznani kot ključni elementi, ki omogočajo izvedbo poslovnih 

aktivnosti kot sta na primer proizvodnja in odločanje. Preko vgrajenih ali povezanih aplikacij 

ERP sistem kot osredni element sistemske infrastrukture organizacijam prinaša visoko 

uporabnost, saj podpira vse glavne dele poslovanja organizacije (Knolmayer & Röthlin, 

2006, str. 362). Gabryelczyk in Roztocki (2017) ERP sistem opisujeta kot celovito poslovno 

rešitev, ki povezuje in avtomatizira ključne poslovne procese organizacije z namenom 

doseganja višje učinkovitosti. 
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Razvoj informacijskih sistemov je pripeljal do integriranih informacijskih sistemov oziroma 

rešitev ERP, ki z uporabo enotnega vira podatkov in integracijo uporabniških modulov 

izkoriščajo in ponujajo možnost uporabe informacij na vseh ravneh v organizaciji. Že 

zadnjih nekaj let podjetja vlagajo ogromne vsote v posodobitev informacijskih sistemov. 

Pogosto gre posodobitev v zamenjavo starih, doma razvitih rešitev s pravim ERP sistemom 

(Redman, 2008, str. 48). Trend zamenjave doma razvitih rešitev z ERP sistemom omenjajo 

Wingreen, Mahdavian in Gupta (2014), ki odločitev za spremembo povezujejo z željo 

organizacije po izboljšanju poslovnih rezultatov in ohranjanju konkurenčne prednosti. 

Dodajajo, da imajo ERP sistemi v svetu široko sprejetost in da se organizacije zavedajo, 

kakšne prednosti jim lahko uporaba takšnega sistema prinese.  

V prihodnjih letih se pričakujejo večji premiki na področju ERP sistemov. Nekateri od njih 

so že v uporabi, a omejeno razširjeni. Z vse večjimi količinami podatkov, ki jih shranjuje 

sistem in vse večjo kapaciteto pomnilnikov bodo ERP sistemi postali močno integrirani z 

ostalimi novostmi s področja informatike, kot so (ERP information, 2019a): 

• umetna inteligenca in analitika velikih količin podatkov (angl. Big data analytics); 

• integracija z Internetom stvari (angl. Internet of Things – IoT); 

• programska oprema kot storitev (angl. Software as a Service, v nadaljevanju SaaS); 

• celovita programska rešitev v oblaku. 

Wilson (2019) je v redni letni Gartnerjevi raziskavi ERP sistemov ocenila, da je ERP trg v 

zreli fazi razvoja. V letu 2018 so ponudniki ERP sistemov s prodajo programske opreme in 

licenc na svetovni ravni beležili promet v višini več kot 35 milijard dolarjev, kar je 10 % rast 

glede na leto 2017. 

Slika 5: ERP ponudniki po deležu ustvarjenih prihodkov, globalno, 2018 

  

Prirejeno po Wilson (2019). 

Kot navaja poročilo, je ERP trg zelo razdrobljen, saj največjih 5 ponudnikov skupaj 

obvladuje le 51 % trga. Gartner ocenjuje, da ta razdrobljenost kaže, da največji ponudniki 
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ne pokrivajo čisto vseh potreb podjetij, zato imajo manjši ponudniki velike možnosti za 

uspeh pri kupcih. Tu gre predvsem za majhne ponudnike, ki so specializirani za specifična 

področja, velikokrat na geografsko omejenem območju. 

Wilson še zaznava, da so kupci sprejeli rešitve v oblaku, nenazadnje to kaže tudi tretje mesto 

rešitve Workday na lestvici, kar je zgodovinsko najvišja uvrstitev katerega od izključno 

oblačnih ponudnikov na tej lestvici. Kljub temu pa večjih premikov ERP sistemov iz lastnih, 

fizičnih strežnikov v oblak še ni zaznati pri podjetjih, ki v veliki meri uporabljajo ERP sistem 

za operativne procese in pri podjetjih, ki upravljajo visoko regulirane ali občutljive podatke. 

3.1 Zgodovina 

Zgodovina ERP sistemov sega v čas okoli leta 1960. V tem obdobju so bile predstavljene 

prve rešitve za upravljanje in nadzor zalog (angl. Inventory Management and Control). Kot 

prikazuje slika 6, so izboljšane in bolj napredne verzije programov nato sledile približno na 

vsakih 10 let (ERP Information, 2019b). 

Slika 6: Razvoj ERP sistemov 

 

Prirejeno po ERP Information (2019b).   

Prve rešitve za upravljanje in nadzor zalog so bile razvite z namenom vzdrževanja primernih 

ravni zalog v skladiščih. Podobno, a bolj napredno spremljanje zalog je še vedno v uporabi. 

Proces upravljanja in nadzora zalog je vključeval: 

• določanje potreb po zalogah in postavljanje ciljnih zalog; 

• določanje načinov za zapolnitev potreb; 

• spremljanje porabe zalog; 

• usklajevanje in poročanje stanja zalog. 

Po letu 1970 so na trg prišli sistemi za načrtovanje potreb po materialu (angl. Material 

Requirement Planning, v nadaljevanju MRP). MRP izkorišča aplikacijske programe za 

planiranje proizvodnega procesa, rezultat katerega so predlogi za proizvodnjo in nabavo, vsi 

ti predlogi pa vključujejo predvideno količino in datum naročila (Jacobs & Weston, 2007).  

MRP planiranje je kot vhodne podatke upošteval: 

 

• proizvodne potrebe za izdelke, proizvedene v lastni enoti; 
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• strukturo proizvodnega sistema; 

• trenutno stanje zalog; 

• določeno velikost serije. 

Naslednja večja sprememba v ERP sistemih je prišla po letu 1980 s sistemom za planiranje 

proizvodnih virov (angl. Manufacturing Resource Planning, v nadaljevanju MRP II). MRP 

II je v primerjavi z MRP iz desetletja prej prinesel spremembo na področju povezovanja 

podatkov med različnimi deli aplikacije in tako zmogel planirati proizvodni proces na 

podlagi informacij, ki so jih zagotavljali procesi v proizvodnji, nabavi, spremljanju zaloge 

ter distribuciji izdelkov (Jacobs & Weston, 2007). 

Prvi pravi ERP sistemi oziroma celovite programske rešitve so na trg prišli po letu 1990. 

Celovita programska rešitev ali ERP povezuje več modulne aplikacijske sisteme z namenom 

optimizacije vseh procesov znotraj sistema, tudi med različnimi oddelki. V tem obdobju so 

ERP sisteme množično začela uporabljati velika podjetja, srednja in manjša pa se zaradi 

visokih stroškov implementacije za uporabo še niso odločila (ERP Information, 2019b). 

Značilnost ERP sistemov je, da med seboj povezuje različne module, kot so: 

 

• nabava in skladiščenje; 

• proizvodno planiranje; 

• prodaja in distribucija; 

• finance in finančni nadzor; 

• kadrovski management. 

Nadgradnjo ERP sistemov s funkcionalnostmi, ki jih je omogočil širokopasovni dostop do 

interneta, je po letu 2000 prinesel ERP II, značilnost katerega je integracija z drugimi sistemi, 

na primer sistemom za upravljanje odnosov s strankami (CRM). S tem je bila omogočena 

neposredna in hitra komunikacija in izmenjava podatkov tudi izven osnovnega ERP sistema. 

Hkrati je ERP II omogočil tudi dostop do podatkov preko spletnih brskalnikov in mobilnih 

naprav (Jacobs & Weston, 2007). 

Najnovejša stopnja razvoja ERP sistemov je celovita programska rešitev v oblaku, kjer je 

dostop do aplikacij omogočen preko sistema »programska oprema kot storitev« (SaaS). 

Storitev, ki jo rešitev ponuja, je dostop do aplikacijskih vmesnikov preko brskalnika na 

računalniku ali preko aplikacije za mobilne naprave. S tem je omogočena uporaba naprednih 

ERP sistemov tudi srednjim in malim organizacijam, saj močno zmanjša stroške vpeljave 

sistema. Uporabnik namreč le dostopa do storitve, za strežnike in ostalo infrastrukturo pa 

skrbi ponudnik storitve (ERP Information, 2019a). 
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3.2 Namen in uporaba 

ERP sistem omogoča poslovanje podjetja. Glavni cilj uporabe ERP rešitve je povezati vse 

oddelke in enote organizacije ter njihove poslovne procese v enoten informacijski sistem ter 

vzpostaviti centralno bazo podatkov na enem mestu. To omogoča integracijo vseh podatkov 

in pripravo informacij, potrebnih za odločanje (Kovačič & Bosilj-Vukšić, 2005, str. 277). 

ERP rešitve prinašajo prednost tako v zagotavljanju informacij v realnem času kot v 

možnosti, da podjetje izboljša svoje poslovne procese. ERP rešitve so narejene po najboljših 

praksah, kar pomeni da ponudniki rešitve poiščejo najboljše poslovne modele v panogi in 

jih posvojijo v poslovnem modelu rešitve ERP. Ponudniki tako od podjetij, katera uvajajo 

rešitev, zahtevajo da prilagodijo svoje poslovne procese procesom najboljše prakse. Poleg 

tega dinamika dogajanj sili podjetja v čim hitrejše uvajanje rešitev ERP (Sternad & Bobek, 

2012).  

Velika dodana vrednost in ena najpomembnejših lastnosti ERP rešitev je, da zagotavljajo 

poslovanje v celotnem podjetju in ne le da podpirajo določene procese kot so planiranje, 

proizvodnja ali prodaja. Namen je v povezovanju vseh oddelkov in vseh funkcij v enoten 

informacijski sistem, ki omogoča pretok informacij med različnimi funkcijami podjetja (Wu 

& Wang, 2006).  

Podjetja se morajo ob izbiri kateri ERP bodo vpeljali v svoje poslovanje poglobiti v to, katero 

najboljšo prakso posamezen ERP uporablja in izbrati tisti sistem, ki se najbolje prilega 

podjetju (Shields, 2001). Izbrana ERP rešitev mora zagotavljati pričakovano funkcionalnost, 

omogočiti prilagajanje na spreminjajoče se poslovno okolje, omogočati integracijo z drugimi 

informacijskimi sistemi v in zunaj podjetja, omogočati podporo ob uvedbi in po njej, 

ponujati učne materiale, uporabniške postope in procesne module. Zaradi teh razlogov se 

podjetja ne ubadajo z vprašanjem, ali je rešitev ERP sploh treba uvesti, pač pa kako 

vzpostaviti učinkovito ERP rešitev (Yu, 2005).  

Rešitve ERP se uporabljajo po vnaprej predvidenih poslovnih procesih, a kljub temu, da so 

rešitve narejene v skladu z najboljšimi poslovnimi praksami, ni nujno, da je to najboljša 

izbira za uporabnike specifične rešitve. Podjetja, ki uvedejo rešitev ERP, morajo tudi 

poenotiti poslovne procese. Procesi v podjetju se torej prilagodijo ERP sistemu in ne ERP 

sistem procesom podjetja, seveda pa so tudi tukaj možna določena odstopanja in izjeme. 

Življenjski cikel ERP rešitve lahko razdelimo v tri sklope. V procesu izbire rešitve podjetje 

na podlagi potreb izbere zanj najprimernejšo ERP rešitev. V drugem koraku sledi proces 

uvedbe rešitve, v katerem ponudnik in podjetje uvedeta rešitev po vnaprej znani 

metodologiji. V ta sklop sodi tudi obdobje po pričetku uporabe sistema v podjetju (angl. go-

live), ki poteka v dveh fazah. Prva faza je obdobje stabilizacije, druga pa faza vzdrževanja 

in nadaljnjega razvoja podpore delovanja. Faza stabilizacije je obdobje, ki se začne ko je 

rešitev ERP predana v uporabo in traja do vzpostavitve normalnega stanja. Normalno stanje 

se definira kot obdobje, ko se število sistemskih napak in uporabniških težav zmanjša do te 
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mere, da delo z novim ERP sistemom postane rutina. Zadnji sklop življenjskega cikla ERP 

rešitve je zrela faza uporabe (Sternad & Bobek, 2012). 

Nekoliko bolj razdelan življenjski cikel ERP rešitve ponujajo drugi avtorji, vendar je sama 

vsebina zelo podobna zgornji definiciji avtorjev Sternad in Bobek. Avtorji Esteves in Pastor 

(1999), Haddara in Elragal (2011), Demi in Haddara (2018) življenjski cikel ERP rešitve 

opredeljujejo v šestih stopnjah. Prva stopnja je odločitev organizacije za vpeljavo določene 

rešitve, kateri sledita prevzem in vpeljava rešitve kot samostojni stopnji. Najdaljši življenjski 

cikel imata navadno stopnja uporabe in vzdrževanja ter razvoja, kot zadnja pa se omenja še 

stopnja prenehanja uporabe. Kot zanimivost avtorji navajajo stopnjo prenehanja uporabe, saj 

mora podjetje, če nadaljuje s poslovanjem, še pred dejanskim prenehanjem uporabe ponovno 

začeti iskati novo ERP rešitev za podporo poslovanju. 

Slika 7: Življenjski cikel ERP rešitve 

 

Prirejeno po Demi & Haddara (2018). 

3.3 Prednosti in izzivi vpeljave ERP rešitve 

Vpeljava ERP rešitve lahko podjetju prinese prednosti, a se sam proces sooča tudi z izzivi. 

Kaj konkretno podjetje pridobi ali izgubi, je v veliki meri odvisno od podjetja samega: vse 

od ključnih odločitev vodstva do pripravljenosti zaposlenih na spremembe. V tabeli 3so 

prikazane nekatere splošne prednosti in izzivi, ki jih podjetje ob vpeljavi ERP rešitve lahko 

izkusi, ni pa nujno. 

Tabela 3: Splošne prednosti in izzivi vpeljave ERP rešitve 

Prednosti Izzivi 

Preglednost informacij Napačna izbira ERP sistema 

Izboljšani poslovni procesi Visoka začetna investicija 

Višja odzivnost do kupcev Visoki stroški vzdrževanja 

se nadaljuje 

Odločitev za 
rešitev

Prevzem 
rešitve
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Uporaba & 
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Razvoj
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Tabela 3: Splošne prednosti in izzivi vpeljave ERP rešitve (nad.) 

Prednosti Izzivi 

Zmanjšanje stroškov Pomanjkanje kompetenc zaposlenih, vključenih v projekt 

vpeljave 

Integracija Nepripravljenost organizacije in zaposlenih na spremembe 

Standardizacija Slab prenos znanja 

Fleksibilnost Slaba kvaliteta testiranja  

Dostop do rednih posodobitev Tveganja povezana z ne podporo vodstva 

Prirejeno po Gargeya & Brady (2005); Zare Mehrjerdi (2010). 

Raziskovalka Reinbolt (2017), ki se ukvarja z analiziranjem programskih rešitev, kot 

največje prednosti uporabe ERP rešitev omenja: 

• Prihranek denarja – kljub visoki začetni investiciji in spremembam na področju cenovne 

politike s strani ponudnikov, ki so pričeli ponujati naročniški model uporabe ERP 

sistemov, do prihrankov pride. Prihranki so opazni predvsem, kadar podjetje prehaja iz 

več razdrobljenih sistemov v en sam sistem. Ta združitev prinese dostop do informacij 

na enem mestu, kar pomeni prihranek na času, višjo kvaliteto podatkov in nižje stroške 

izobraževanj. 

• Izboljšano sodelovanje – centralizirana baza ERP sistema omogoča izboljšano 

sodelovanje med vsemi oddelki in upravljanje z enakimi podatki. S tem se zmanjša 

možnost napak zaradi odstopanj med sistemi, s čimer se dodatno znižajo stroški. Prav 

tako ni potreb po združevanju podatkov iz različnih virov, saj so podatki že v osnovi 

shranjeni na enem mestu in v eni sami obliki. 

• Boljša analitika – vsi zapisi so shranjeni na enem mestu, kar izboljša možnosti analitike 

in poročanja in s tem več naprednih možnosti priprave poročil vključno z »ad hoc« 

poročili, ki jih uporabnik lahko pripravi sam. 

• Izboljšana produktivnost – veliko ponavljajočih aktivnosti, kot so priprava poročil, 

tedensko ali mesečno spremljanje zalog, spremljanje in izvedba nabavnih ali prodajnih 

naročil, je lahko avtomatiziranih, s čimer imajo zaposleni čas za druge aktivnosti. 

• Večje zadovoljstvo kupcev – ERP sistemi pogosto vključujejo sistem za upravljanje 

odnosov s kupci CRM, ki lahko izboljša odnose med podjetjem in kupcem. Sistem 

vsebuje različne podatke o kupcih (npr. zgodovina naročil), kar podjetju omogoča 

analizo kupčevih želja in potreb. Posledično lahko pripravi kupcu pripravi prilagojeno 

ponudbo ali kupca samodejno obvešča o stanju njegovega naročila. 

• Poenostavljeno upravljanje skladnosti in tveganj – ERP sistemi privzeto upoštevajo 

lokalne, okoljske, varnostne ali druge predpise, kar poenostavi procese spremljanja 

skladnosti z zakonodajo. 

• Izboljšano spremljanje zalog – vgrajene rešitve kot so črtne kode, RFID, serijske številke 

ali šarže, omogočajo spremljanje zalog po celotni oskrbni verigi. Omogočajo realne 

informacije o lokaciji izdelka, ne glede na to ali je izdelek v skladišču, v transportu ali 
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na trgovinski polici. Zaradi polnega nadzora nad pretokom in porabo izdelkov in surovin 

je enostavneje ločiti bolj pomembne izdelke od manj pomembnih. 

• Izboljšano proizvodno planiranje in upravljanje virov – ERP sistemi ponujajo vpogled 

v vse proizvodne aktivnosti, kar omogoča izboljšanje časov planiranja, boljšo 

izkoriščenost strojev in proizvodnih delavcev.  

Kljub vsem prednostim, ki jih implementacija ERP rešitve lahko prinese, je analiza 53 

znanstvenih člankov in prispevkov, ki so jih preučili Mahmood, Zahid Khan in Bashir Khan 

(2019) pokazala, da obstaja dolg seznam izzivov, ki jih mora organizacija pravilno nasloviti, 

da doseže željen učinek. Rezultati raziskave so izpostavili 40 kritičnih izzivov vpeljave ERP 

rešitev, kjer pa seveda niso vsi enako pomembni. Med 10 najbolj kritičnih izzivov avtorji 

uvrščajo: 

• Podporo glavnega vodstva – izpostavljen kot najbolj kritičen faktor vpeljave ERP 

sistema. Procesi in tehnologija postajajo vse bolj zreli, še vedno pa se pojavlja 

nezadovoljstvo s strani vpletenih oseb, predvsem uporabnikov. Zato brez jasne strateške 

usmeritve in podpore vodstva projekt ne more uspeti. 

• Upravljanje sprememb – srednji management, posledično pa tudi njihovi zaposleni 

načeloma niso odprti za spremembe, saj imajo svoje načine dela z vzpostavljenimi procesi 

in metodologijami. ERP jim lahko prinaša nove načine za opravljanje aktivnosti, čemur 

srednji management lahko nasprotuje in v celoti ogrozi vpeljavo novega sistema. Izziv 

upravljanja sprememb je pripraviti srednji management in zaposlene na spremembe, ki 

jih čakajo ob pričetku uporabe novega sistema in jih hkrati navdušiti za to spremembo. 

• Izobraževanje in razvoj – ERP sistemi so zapleteni in zahtevajo posebna, velikokrat težka 

izobraževanja. Izziv je pripraviti izobraževanje, ki je dovolj podrobno, da prinese 

potrebno znanje in hkrati dovolj splošno, da ne posega v področja, ki jih zaposleni ne 

pokrivajo ali ne razumejo. 

• Učinkovito komunikacija – komuniciranje med različnimi oddelki in uporabniki različnih 

modulov znotraj enega sistema je nujno, da se zagotovi celovit pregled nad procesi in 

rešitvijo. Takšna komunikacija ima velik vpliv na sprejetje sistema. 

• Povezljivost sistemov – velikokrat en sistem ne more pokriti vseh zahtev organizacije, 

zaradi česar lahko ta uporablja specifične module drugih ponudnikov. Za celovit pregled 

nad procesom je zahtevana možnost povezave med sistemi različnih ponudnikov, kjer 

ERP sistem služi kot hrbtenica celotne sistemske infrastrukture. 

• Prenovo poslovnih procesov - organizacija mora biti pripravljena na spremembe 

poslovnih procesov z namenom, da se prilagodijo ERP rešitvi. Ta sprememba je pogost 

razlog za upor na strani prejemnika. Izziv je najti pravo pot med obstoječimi procesi in 

procesi, ki jih na podlagi najboljših praks ponuja ERP ob čim manjših prilagoditvah 

sistema. Prilagoditve sistema ob višjih stroških namreč prinašajo dodatna tveganja ob 

nadgradnjah sistema. 

• Izbiro ponudnika rešitve in zunanjih svetovalcev – izziv predstavlja izbira pravega ERP 

sistema za organizacijo in svetovalnega podjetja, ki izvaja vpeljavo rešitve.  
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• Vodenje projekta – kakšna so tveganja, kakšen je načrt rešitve, kako so razporejeni viri; 

vse to so nekateri od izzivov, s katerimi se sooča vodstvo projekta. Raziskava omenja 

pozitivno povezavo med vprašanji in uspešno vpeljavo rešitve. 

• Izbiro članov projekta – člani projekta morajo prihajati z vseh vpletenih funkcij v 

organizaciji in morajo imeti dovoljenje za sprejemanje odločitev, povezanih s procesi v 

ERP rešitvi. 

• Izkušene in opolnomočene člane – člani projekta imajo dovolj znanja in podpore, da 

sprejemajo operativne odločitve brez vpletenosti njihovih vodij. To poveča samozavest 

in zmanjša čas, potreben za vpeljavo in hkrati zahteva, da so v projekt vpletene osebe z 

izkušnjami na svojem področju. 

• Prenos podatkov – prenos podatkov v nov ERP sistem je dolgotrajen, zapleten in drag 

proces. Izvoz podatkov iz podedovanega sistema zahteva veliko predpriprav, saj je 

najprej treba očistiti podatke in ugotoviti, katere podatke se sploh prenese v nov sistem. 

Nadalje je treba določiti pravila migracije, torej kako se podatek prenese v nov sistem – 

v enaki obliki, kot je bil zapisan v starem ali se stara vrednost pretvori v novo vrednost. 

Sam proces je navadno soočen z veliko ovirami. Če te niso pravočasno odpravljene, so 

podatki v novem sistemu slabe kakovosti in to vpliva na uspešnost vpeljave rešitve.  

4 ANALIZA KLJUČNIH DEJAVNIKOV USPEHA PRENOSA 

MATIČNIH PODATKOV 

4.1 Podjetje Danfoss 

Danfoss je globalna skupina v pretežno družinski lasti s sedežem na Danskem. Od male 

delavnice, ustanovljene leta 1933, je Danfoss zrasel v globalno podjetje, prisotno na vseh 

celinah, kjer v več kot 100 prodajnih enotah in 72 tovarnah zaposluje okrog 28.000 ljudi 

(Danfoss, 2020a, str. 6).  

Skupina deluje v štirih poslovnih segmentih, vsi so med globalno vodilnimi v svoji 

dejavnosti. Danfoss Power Solutions deluje na področju hidravličnih sistemov in elektronske 

regulacije pogona terenskih vozil, ki se uporabljajo v gradbeništvu, kmetijstvu in pri gradnji 

cest. Danfoss Cooling je prisoten na trgu klimatizacije in hlajenja. Danfoss Drives deluje na 

področju nizkonapetostnih in srednje napetostnih električnih pogonskih sistemov, 

električnih modulov in sklopov za številna industrijska področja. Danfoss Heating pa je 

prisoten na področju ogrevanja stanovanjskih in poslovnih zgradb ter daljinskega ogrevanja 

(Danfoss Trata, 2018, str. 19). 

Z vidika rezultatov gre za uspešno podjetje, ki je v letu ustvarilo preko 6 milijard evrov 

prihodkov in 770 milijonov evrov dobička iz poslovanja in amortizacije (EBITA). Po obeh 

kazalnikih podjetje beleži konstanto rast (Danfoss, 2020a, str. 24). 
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Slika 8: Prodaja in EBITA skupine po letih 2014-2019, v mrd EUR 

 

Prirejeno po Danfoss (2020a). 

Podjetje svoje izdelke prodaja po vsem svetu. Slika 9 prikazuje delež prodaje celotne skupine 

po Segmentih, slika 10 pa prikazuje prodajo po trgih. Največjo prodajo skupina beleži na 

trgih Zahodne Evrope, Severne Amerike in Azijsko-Pacifiškega območja. Po državah 

rezultatsko prednjačijo ZDA, Kitajska in Nemčija (Danfoss, 2020a, str. 25). 

  

Vir: Danfoss (2020a). 

Eden od ciljev podjetja je konstantna rast prodaje kot rezultat organske rasti in prevzema 

konkurenčnih ter specializiranih podjetij iz panoge. Tako je rast prodaje v letu 2019 po letih 

visokih rasti znašala 3 % glede na leto prej, podjetje pa je tekom leta objavilo prevzem 4 

specializiranih podjetij iz panoge. V začetku leta 2020 je bila objavljena namera o prevzemu 

enega največjih konkurentov na področju hidravlike, po zaključku katere bo celotna skupina 

organizacijsko zrasla za približno 30 % (Danfoss, 2020a, str. 26).  

V Sloveniji pod okriljem podjetja Danfoss od leta 1995 deluje Danfoss Trata s proizvodnima 

lokacijama v Ljubljani in v Kamniku. Obe lokaciji delujeta znotraj najmanjšega segmenta 

Slika 10: Delež celotne prodaje skupine v 

letu 2019, po regijah 

Slika 9: Delež celotne prodaje skupine v letu 

2019, po segmentih 
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Heating in skupaj zaposlujeta približno 600 oseb. Ukvarjata se z razvojem, proizvodnjo in 

distribucijo komponent za daljinsko ogrevanje ter prenosnikov toplote.  

Strategija podjetja je oblikovana pod sloganom »Core & Clear« in je temelj vseh strateških 

aktivnost. »Core« pomeni, da se podjetje osredotoča na svoje glavne dejavnosti in veščine, 

pri katerih ustvarja največjo vrednost. »Clear« pa pomeni, da se osredotoča na pridobivanje 

zvestobe kupcev z odličnostjo v kakovosti, zanesljivosti in inovativnosti. Strategija se izvaja 

v več fazah, trenutna je poimenovana »Going Great«, ki v središče aktivnosti podjetja 

postavlja kupce in gradi na temeljih preteklih faz strategije (Danfoss Trata, 2019, str. 23).  

Znotraj faze »Going Great« so oblikovane štiri smernice, med katerimi tri od njih lahko vsaj 

posredno povežemo s temo te naloge. Smernica »Inovativne rešitve« vključuje zavezo o 

digitalni preobrazbi podjetja, za namen katere so predvidene »znatne naložbe v elektronsko 

in programsko opremo.« Smernica »Kupci in rast« omenja, da je pomemben dejavnik za 

opravljanje odličnih storitev za kupca vrhunska digitalna infrastruktura, ki kupcem omogoča 

nemoteno celovito digitalno izkušnjo. Smernica »Vitko in prožno« se osredotoča na 

oblikovanje hitro odzivne in prilagodljive dobavne verige, pri čemer glavno vlogo igrata 

informacijska infrastruktura in pametne tovarne, za kar se med drugim izkorišča potenciale 

digitalnih tehnologij (Danfoss Trata, 2019, str. 23). 

4.1.1 Danfoss One ERP program 

Danfoss One ERP se je pričel kot največji projekt v zgodovini podjetja, kasneje pa prerasel 

v program. Namen projekta je v enem ERP sistemu poenotiti vse procese, definicije, 

nastavite, obrazce in standardne postopke delovanja. Namesto 19 ERP sistemov, ki so bili v 

uporabi pred projektom, bo po zadnji implementaciji ostal le en sistem, imenovan One ERP. 

Z zmanjšanjem števila ERP sistemov želi podjetje zmanjšati kompleksnost in se namesto na 

vzdrževanje starih sistemov osredotočiti na hitro vpeljavo novih inovativnih sistemskih 

rešitev. One ERP je razumljen kot ogrodje, ki bo omogočilo digitalno preobrazbo podjetja, 

pripomoglo k uresničitvi namere o izboljšanju uporabniške izkušnje s strani kupcev, 

razumljeno pa je tudi kot podporni element za nadaljnjo rast dobičkonosnosti (Danfoss, 

2017).  

Čeprav je mnogo aktivnosti potekalo že prej, se je projekt One ERP uradno začel avgusta 

leta 2016. V pripravljalnem obdobju so na primer funkcijski odbori podjetja, katere 

sestavljajo vodstveni zaposleni, sprejeli zavezujoče smernice o prihodnjih procesih (angl. 

major design decisions). Na podlagi teh smernic je 120 sistemskih in procesnih ekspertov z 

različnih segmentov in funkcij ter ob podpori okrog 100 zunanjih svetovalcev v prvih 8 

mesecih projekta zgradilo celotno predlogo procesov (angl. template) za One ERP in 

posledično bodoče procese za celotno organizacijo. Projekt je nato prešel v samostojno 

voden program s svojo organizacijsko in vodstveno strukturo, ki ga nadzoruje organizacijski 

odbor (angl. Steering Committee), sestavljen iz nekaterih najvišjih vodstvenih kadrov. Od 



28 

 

vsega začetka sta sedež programa ter običajno delovno okolje sodelujočih v mestu Flensburg 

na severu Nemčije. 

Znotraj organizacijske strukture, prikazane na sliki 11, med pomembnejšimi za to nalogo 

veljata oddelka Podatkovni kompetenčni center (angl. Data Competence Center) ter 

Oblikovni kompetenčni center (angl. Desing Competence center). V prvem so osebe, ki 

delujejo na področju čiščenja in prenosa podatkov, v drugem pa osebe, ki delujejo v 

funkcijsko organiziranih enotah in so odgovorne za posamezna področja, na primer nabavo, 

prodajo, proizvodnjo in finance. 

Slika 11: Organizacija programa One ERP 

 

Prirejeno po Danfoss (2020b). 

Podjetje je za implementacijo sistema izbralo pospešen pristop (angl. accelerated approach). 

Namen pristopa je preko uvedbe sistema čim hitreje doseči hitrost in fleksibilnost ter 

izboljšanje digitalne izkušnje za kupce. Nadaljnji namen je hitro zmanjšanje kompleksnosti 

in stroškov, povezanih z velikim številom IT sistemov. Pristop je izbran zaradi tveganja, da 

bi se izbrana tehnologija že med postopkom implementacije ponovno spremenila v kolikor 

implementacija ne bi potekala dovolj hitro. Kljub postavljenim ciljem je zaradi velikosti 

podjetja, visokega števila partnerjev, kompleksnosti procesov, geografskih, časovnih, 

jezikovnih ter drugih ovir okviren postopek implementacije v vse enote predviden v skupno 

desetih projektnih izdajah, ki bodo skupaj trajale približno šest let. Okvirni časovni plan 

implementacije je prikazan na sliki 12. 
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Slika 12: Časovni načrt implementacije ERP sistema 

 

Prirejeno po Danfoss (2020b). 

V projektu One ERP hkrati poteka več projektnih izdaj, kar pomeni da se vsaka od v nalogi 

navedenih aktivnosti izvede dva do tri krat letno, vsaka projektna izdaja pa vključuje več 

lokacij. Tako na primer projektna izdaja 4 vključuje 3 proizvodne enote in 2 prodajni 

organizaciji v Evropi. Projektna izdaja 5 vključuje 1 proizvodno enoto v Evropi, ter po 1 

prodajno organizacijo v Evropi, 1 v Afriki, 2 na Bližnjem vzhodu ter 10 v Azijsko-Pacifiški 

regiji. Projektna izdaja 6 vključuje 1 proizvodno enoto v Mehiki ter 5 v ZDA, ter po 1 

prodajno organizacijo v ZDA, Kanadi in Mehiki. Istočasno torej izvajamo podobne procese 

v različnih državah, na več celinah, v različnih časovnih pasovih. Že vse navedeno brez 

ostalih dejavnikov pokaže, da morajo biti aktivnosti skrbno načrtovane, ter da zavzamejo 

ogromno časa. Iz tega razloga menim, da imajo ključni dejavniki uspeha, kot so identificirani 

v tej nalogi, veliko vrednost za zagotavljanje uspešnega prehoda med ERP sistemi. 

Sam sem v projekt One ERP vključen od samega začetka, to je od avgusta leta 2016. Prvih 

osem mesecev dela na projektu, v obdobju izgradnje predloge procesov, sem deloval kot 

eden od predstavnikov segmenta Heating. Nato je projekt prešel v program, sam pa sem 

postal član Oblikovnega kompetenčnega centra, kjer se osredotočam na področja planiranja, 

proizvodnje in življenjskega cikla izdelkov. Vsa omenjena področja se močno povezujejo z 

materiali in matičnimi podatki materiala, sam pa se dnevno srečujem z aktivnostmi ali 

nalogami, ki sem jih poskušal opisati in identificirati v nadaljnjih poglavjih.  

4.1.2 Obstoječe stanje in namen 

Podjetje deluje v različnih panogah, ki med seboj nimajo veliko skupnega. Tako na primer 

ena od panog deluje v tradicionalnem okolju, kjer je kupcem na voljo katalog, v katerem so 

navedeni ponujeni izdelki. V tem primeru se izdelki ponujajo po sistemu Izdelava na zalogo 

(angl. Make-to-Stock – MTS), kjer so izdelki lahko na voljo takoj oziroma po predhodno 

znanem dobavnem roku. Druga panoga deluje v okolju, kjer je potrebna visoka odzivnost in 

prilagodljivost kupčevim željam. Katalog izdelkov ne ponuja konkretnih izdelkov, pač pa le 

možnosti, ki si jih kupec lahko izbere po lastnih željah. Čeprav gre za vnaprej neznano 

kombinacijo, kupec pričakuje odpremo izdelka iz proizvodnje v le nekaj urah po oddaji 

naročila. V tem primeru se izdelki ponujajo po sistemu Izdelava po naročilu (angl. Make-to-

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Avg Sep Okt Nov Dec Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Avg Sep Okt Nov Dec Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Avg Sep Okt Nov Dec Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Avg Sep Okt Nov Dec Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Avg Sep Okt Nov Dec
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R1 KONČAN

R2 KONČAN

R3 KONČAN

R4 KONČAN

R5 V TEKU

Evropa, Turčija in Bližnji vzhod, 
Rusija, Kazahstan

Države Severne in Latinske 
Amerike

Države iz regije Azija-Pacifik,
Japonska, Kitajska, Indija

R5 V TEKU

R6 V TEKU

R7 V PRIPRAVI

R7 V PRIPRAVI

R8 V NAČRTOVANJU

R8 V NAČRTOVANJU

R9 V NAČRTOVANJU

R9 V NAČRTOVANJU
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Order – MTO) ali Razvoj in izdelava po naročilu (angl. Engineer-To-Order – ETO). S 

primerom teh dveh različnih in skrajnih poslovnih procesov (obstajajo še vmesne različice) 

je lahko razbrati, da so zahteve Segmentov in uporabnikov glede želene podpore na strani 

ERP sistema različne. 

Omenjene različne zahteve so tekom obstoja skupaj z mnogimi prepojitvami in združitvami 

pripeljale do velikega števila uporabljenih ERP sistemov ter ostalih podpornih aplikacij. Ob 

pričetku projekta One ERP so enote v skupini uporabljale množico različnih ERP sistemov, 

ki so si med seboj lahko izmenjevali podatke. Kjer je izmenjava podatkov omogočena, ta 

lahko poteka ali v eni smeri ali v obe smeri. Podobna komunikacija je tudi s podpornimi 

aplikacijami, večina njih je namreč povezanih le z bolj pomembnimi ERP sistemi. Na sliki 

13 je prikazana trenutna sistemska pokrajina in obstoječe povezave med aplikacijami. 

Slika 13: Primer obstoječe sistemske pokrajine in povezave med aplikacijami 

 

Prirejeno po Danfoss (2017). 

Takšna sistemska pokrajina ne prinaša le vrste težav z vidika vzdrževanja, temveč tudi 

ogromne stroške lastništva in neenotne komunikacije s kupci. Uporaba ERP sistemov se 

namreč deli med proizvodnimi enotami ter prodajnimi organizacijami. Tako lahko na primer 

kupec, ki naroči različne izdelke, naleti na popolnoma različne povratne informacije. Te 

razlike so vidne tako v hitrosti povratne informacije o dobavnem roku kot tudi v zanesljivosti 

dobavnega roka in celo v obliki samih dokumentov. Vse to je odvisno od sistema, v katerem 

je naročilo oddano, saj so nastavitve med sistemi različne.  

Izzive prinašajo tudi razlike, povezane z ustvarjanjem in vzdrževanjem matičnih podatkov. 

Različni sistemi in različni procesi le v nekaterih primerih omogočajo samodejno izmenjavo 

matičnih podatkov. Tako bi lahko na primer dva različna nepovezana sistema uporabljala 

enak identifikator, čeprav gre za popolnoma drugačno specifikacijo samih izdelkov. Prav 
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tako bi se lahko isti poslovni partner v različnih sistemih pojavljal pod različnimi oznakami 

in z različnimi seti matičnih podatkov. Zaradi razdrobljenosti tako obstaja veliko tveganj, ki 

jih mora podjetje reševati z vmesnimi funkcijami, kot je na primer oddelek, ki globalno skrbi 

za vzdrževanje podatkov poslovnih partnerjev z namenom, da se v vseh sistemih en partner 

pojavlja z identičnimi podatki. Vendar je takšen nadzor možen le v primerih, kjer se podatki 

ne generirajo ali spreminjajo pogosto, tako je na primer možno vzdrževanje poslovnih 

partnerjev, ne pa tudi vzdrževanje materialov.  

Našteti primeri so le del razlogov, ki organizacijo silijo k čim večjemu poenotenju sistemov 

in procesov, kar je namen projekta One ERP. Ciljna sistemska pokrajina, prikazana na sliki 

14, bo imela namesto devetnajstih le en ERP sistem, ki bo povezan s specializiranimi sistemi 

kot so proizvodni izvedbeni sistem, sistem za planiranje oskrbne verige, sistem za planiranje 

povpraševanja, sistem za obvladovanje podatkov o izdelkih, ter različnimi prodajnimi 

sistemi.  

Slika 14: Ciljna sistemska pokrajina in povezave med aplikacijami 

 

Vir: Danfoss (2017). 

4.2 Vzdrževanje matičnih podatkov materiala 

Matični podatki materiala so sestavljeni iz referenčnih podatkov, podatkov ki zahtevajo 

vnaprejšnjo definicijo možnih vrednosti, kot sta na primer številka produktne hierarhije ali 

enota mere, ter iz podatkov prostega vnosa, kjer uporabnik lahko vnese kakršno koli 

vrednost. Omejitev je le na obliki zapisa, torej ali gre za alfa numerično ali numerično 

vrednost. Ker je posebnost matičnih podatkov materiala v tem, da omogoča lastno 

interpretacijo pravilnosti podatka prostega vnosa, se v nadaljevanju osredotočam predvsem 

na referenčne matične podatke, saj imajo le-ti analitično vrednost z vidika te naloge.  
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Množica preko sto sedemdesetih entitet podjetja, razporejenih po celem svetu, ki proizvajajo 

in distribuirajo med seboj različne izdelke, ti pa pripadajo različnim divizijam znotraj štirih 

segmentov ter so obravnavana v različnih in nepovezanih ERP sistemih, pomeni da je izbira 

možnih vrednosti matičnih podatkov izjemno visoka. Ko k temu dodamo še dejstvo, da je 

koncept dostopnih pravic uporabnikov ohlapen in da zelo široka skupina uporabnikov lahko 

kreira nove ali spremeni obstoječe matične podatke po svoji volji, čeprav zanje niso 

odgovorni, je jasno da je kvaliteta matičnih podatkov vprašljiva.  

Skupaj s prenovo informacijskega sistema mora zato priti tudi do prenove procesa 

vzdrževanja matičnih podatkov materiala, pa tudi vseh ostalih matičnih podatkov. Cilj je, da 

so možnosti znotraj referenčnih matičnih podatkov še vedno dovolj obsežne, da pokrijejo 

vse različne možnosti poslovnih procesov, a hkrati skupek teh možnosti ostane na obvladljivi 

ravni ter se koncept dostopnih pravic omeji na način, da se uporabniške pravice za 

vzdrževanje podatkov omejijo le na skupine uporabnikov, ki so zares odgovorni za 

posamezne skupine materialov.  

4.2.1 AS-IS stanje 

Način vzdrževanja matičnih podatkov materiala v podjetju nikoli ni bil strogo določen ali 

nadzorovan, vsaj ne v globalnem pomenu. Segmenti, divizije, oddelki in nenazadnje 

uporabniki so vrednosti matičnih podatkov lahko izbrali in vzdrževali glede na znanje in 

trenutne potrebe, v primeru potrebe po novem zapisu med ključi referenčnih matičnih 

podatkov pa so te lahko tudi prosto zahtevali. Prav tako ni obstajala jasna razmejitev med 

odgovornostmi in pravicami, ki pripadajo posamezni delovni poziciji, tako da so imeli 

zaposleni na posamezni funkciji pravice za vzdrževanje podatkov drugih funkcij, kar je 

prikazano na sliki 15. Tako so na primer pogosto zaposleni imeli v nabavi sistemske pravice 

za vzdrževanje osnovnih, prodajnih ali finančnih podatkov, zaposleni v omenjenih funkcijah 

pa so imeli prav tako pravice za vzdrževanje ostalih podatkov. 

V primeru zahteve po novem referenčnem matičnem podatku gre za dokaj kritičen matičen 

podatek, saj so v ozadju podatka sistemske nastavitve, ki vplivajo na pomembne lastnosti 

materiala kot sta na primer način planiranja materiala ali način potrditve prodajnega naročila. 

Torej nastavitve, na katere se povprečen uporabnik ne spozna. Takšna sprememba dodatno 

povečuje razdrobljenost sistemskih nastavitev in kompleksnost vzdrževanja. V nekaterih 

primerih so sicer obstajala pravila glede načina vzdrževanja, a celotnega organiziranega 

nadzora nad doslednim sledenjem pravilom v organizaciji nikoli ni bilo.  

Iz tega predvidevam, da je v vseh sistemih skupaj v uporabi množica vrednosti, ki imajo svoj 

namen, so pravilno definirane in uporabljene, poleg tega pa obstaja tudi množica vrednosti, 

ki so bile definirane zaradi trenutne potrebe, nato pa redko uporabljene a hkrati še vedno na 

voljo za izbiro ob vzdrževanju matičnih podatkov.  
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Slika 15: AS-IS način vzdrževanja matičnih podatkov materiala in ustvarjanja novih 

referenčnih matičnih podatkov 

 

Vir: lastno delo. 

Kot podlaga za navedene trditve je v tabeli 4 prikazano število nastavljenih možnosti za 

nekatere pomembne referenčne matične podatke materiala po izbranih ERP sistemih v 

uporabi. Vsi analizirani sistemi so proizvod ERP ponudnika SAP in jih obravnavamo kot 

med seboj enakovredne produkcijske sisteme. Uporablja jih večinski delež vseh organizacij 

v podjetju. V zadnji vrstici je skupno število aktivnih materialov v sistemu z namenom 

postavitve števila možnih vrednosti v kontekst velikosti izbranega sistema.  

Tabela 4: Število možnih vrednosti referenčnih matičnih podatkov v podedovanih ERP 

sistemih 

 Sistem 1 Sistem 2 Sistem 3 Sistem 4 

MRP group 51 46 114 9 

Availability check 25 15 98 6 

Strategy group 38 61 95 37 

Lot size 43 22 52 16 

MRP Type 32 29 63 27 

Schedule Margin Key 51 11 92 2 

Število materialov 41.146 153.113 1.158.703 146.863 

Prirejeno po Danfoss (2020b). 



34 

 

Kot je razvidno iz tabele 4, je v Sistemu 3 največje število materialov z vzdrževanimi 

podatki, ima pa tudi največje število možnosti za izbrane referenčne matične podatke. Ob 

tem je treba opozoriti, da je analiza narejena na nivoju lokacije, kar pomeni da se isti material 

v analizi lahko pojavlja večkrat, enkrat za vsako lokacijo kjer obstaja. Tak način analize je 

edini možen, saj so tudi obravnavani referenčni matični podatki vzdrževani na nivoju 

lokacije. Dodatno je treba izpostaviti, da so v podjetju uporabljeni tudi ERP sistemi drugih 

proizvajalcev kot sta iScala in Microsoft Dynamics, ki vsebujejo nekoliko drugačno 

strukturo matičnih podatkov. Zaradi omejitve dostopa podatkov iz teh sistemov ne morem 

analizirati dejanskega AS-IS stanja. Kljub temu je stanje, ki ga navajajo uporabniki ostalih 

ERP sistemov, zelo podobno analiziranemu stanju v SAP sistemih. Način vzdrževanja, 

lastništva, izvajanja pravil in splošne kompleksnosti glede številnih možnosti glede 

vzdrževanja matičnih podatkov je prisoten tudi v preostalih sistemih. 

V nadaljevanju se osredotočam na analizo uporabljenih možnosti v Sistemu 3. Namen 

analize je utemeljiti prej navedeno trditev o velikem številu referenčnih opcij, ki pa so zaradi 

pomanjkljivega sistema vzdrževanja matičnih podatkov le redko uporabljene. 

Tabela 5: Primerjava vseh možnih vrednosti referenčnih matičnih podatkov in dejansko 

uporabljenih vrednosti v podedovanem Sistemu 3 

 Sistem 3 skupno 

število možnih 

vrednosti 

Vrednosti 

v uporabi 

Vrednosti, ki jih 

uporablja 80 % 

materialov 

Vrednosti, ki 

niso v 

uporabi 

MRP skupina  114 59 5 55 

Skupina za 

preverjanje 

razpoložljivosti 

98 78 10 20 

Strateška skupina 95 23 5 72 

Velikost lota 52 41 3 11 

MRP tip 63 25 2 38 

Ključ razporeda 92 41 1 51 

Prirejeno po Danfoss (2020b). 

Po tabeli 5, primerjava možnih referenčnih matičnih podatkov in primerjava z dejansko 

uporabljenimi možnostmi v Sistemu 3 pokaže, da je v začetku navedeno predvidevanje o 

velikem številu možnosti, a nizki stopnji uporabe, pravilno. Opazimo lahko, da je kar pri 

treh obravnavanih referenčnih matičnih podatkih večji delež možnosti, ki niso v uporabi, kot 

pa tistih, ki so.  
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Slika 16: Razmerje med uporabljenimi in neuporabljenimi možnostmi izbranih referenčnih 

matičnih podatkov ter delež možnosti, ki jih uporablja 80 % materialov v podedovanem 

sistemu 3 

 

Prirejeno po Danfoss (2020b). 

Čeprav uporaba Paretovega pravila v tej analizi ni najbolj merodajna, prikaz na sliki 16 

vseeno pokaže zanimive rezultate. Če Paretovo pravilo pravi, da največkrat z 20 % vložka 

dosežemo 80 % rezultata, za preostalih 20 % rezultata pa potrebujemo 80 % celotnega 

vložka, je to razmerje v našem primeru še bolj v prid nizkemu vložku. Delež uporabljenih 

vrednosti se tako giblje med 1 % in 10 % možnih opcij, ki so izbrane na 80 % vseh 

materialov. To lahko razumemo kot dokaz, da obstoječ način vzdrževanja matičnih podatkov 

ni optimalen, prav tako ni optimalen način po katerem se uporabniki lahko odločajo za 

kreiranje novih referenčnih vrednosti. 

4.2.2 TO-BE koncept  

Koncept prihodnjega načina vzdrževanja matičnih podatkov materiala je bil postavljen pred 

samim pričetkom projekta One ERP in je opredeljen v zavezujočih smernicah. Zavezujoče 

smernice so na najvišjem nivoju sprejeti dokumenti, ki postavljajo ogrodja za bodoče 

procese in morajo biti vedno ter brez izjem spoštovana. Skupaj je definiranih 75 smernic, 

več njih govori o načinu vzdrževanja matičnih podatkov materiala. Najpomembnejša za del 

naloge, ki govori o vzdrževanju matičnih podatkov, je smernica o načinu vzdrževanja 

matičnih podatkov materialov, za del naloge, kjer se osredotočam na ključne dejavnike 

uspeha prenosa matičnih podatkov materiala med ERP sistemi, pa je pomembnih več 

smernic, v kar je vključena tudi smernica o vzdrževanju matičnih podatkov materialov. 

Čeprav smernice ne govorijo neposredno o prenosu podatkov, na proces vseeno vplivajo. 

Podatki v podedovanih sistemih namreč niso v skladu s smernicami, zato je te smernice treba 

vpeljati v proces prenosa podatkov z namenom, da so podatki takoj ob prenosu v nov sistem 

že vzdrževani v skladu s pravili.  

Posredne smernice, ki vplivajo na prenos matičnih podatkov materiala, narekujejo:  
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• da je material z enolično oznako lahko proizveden le v eni državi, kar pomeni da je za 

identičen material, ki ga proizvajata dve proizvodni enoti iz različnih držav v novem 

sistemu potrebno voditi pod dvema enoličnima oznakama; 

• da so pri proizvodnji materiala dovoljene le standardne časovne oznake in standardne 

enote mere, kar pomeni da se nestandardne oznake, ki se uporabljajo v podedovanih 

sistemih, na primer »centi-ura« ali inč, prevedejo v standardne časovne enote kot sta 

minuta ali meter; 

• da morajo biti matični podatki produktne hierarhije na vseh materialih v celoti izpolnjeni, 

kar pomeni da morajo vsi materiali vsebovati popolno strukturo produktne hierarhije, 

sestavljene iz produktne linije, produktne skupine, produktnega razreda in statistične 

številke; 

• da je v podedovanih sistemih treba identificirati različne materiale, ki uporabljajo enako 

oznako, kar pomeni da je treba primerjati materiale v podedovanih sistemih, ugotoviti 

ali gre v vseh material z identično oznako za fizično enak material, ter v kolikor ne gre 

za enak material, določiti nove enolične oznake. 

Smernica za vzdrževanje matičnih podatkov v sistemu One ERP narekuje, da se obstoječ 

način vzdrževanja, kjer imajo uporabniki zelo široke pravice, ne prenese v nov sistem. 

Smernica zahteva vpeljavo MDM orodja za nadzorovan dostop uporabnikov, nadzor nad 

vrednostmi, ki jih uporabnik lahko spremeni ter nadzor nad vnesenimi podatki. Ta nadzor se 

izvaja na način, da se željen vnos preveri z vnaprej določenimi pravili o možnih 

kombinacijah zapisov. V kolikor željena kombinacija ni prepoznana kot dovoljena, se zapis 

matičnih podatkov zavrne. Na ta način se pričakuje močno izboljšana kvaliteta matičnih 

podatkov, manjše število napak in standardiziran način vzdrževanja matičnih podatkov 

materiala v celem podjetju. Za referenčne matične podatke se je tekom priprave predloge 

procesov pripravilo omejeno število možnosti, ki pokrivajo celotne potrebe podjetja. V 

kolikor se tekom uporabe identificira potreba po novi referenčni možnosti, je pridobitev te 

možnosti strogo nadzorovana, omejena najprej z odobritvijo s strani predstavnika segmenta, 

nato pa še s strani lastnika procesa. S tem se število možnosti, ki jih sistem ponuja, ohrani 

na obvladljivi ravni, zmanjša pa se število lokalnih rešitev, ki so bile v preteklosti zelo 

razširjene. Predviden način vzdrževanja podatkov materiala je prikazan na sliki 17. 
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Slika 17: TO-BE način vzdrževanja matičnih podatkov materiala in ustvarjanja novih 

referenčnih matičnih podatkov 

 

Vir: lastno delo. 

Ker je One ERP sistem že v uporabi v nekaterih delih organizacije, lahko naredimo analizo 

trenutnega stanja, torej primerjavo med razdrobljenostjo podatkov v Sistemu 3, opisanem v 

AS-IS stanju in podatki v One ERP sistemu. Sistem One ERP trenutno vsebuje 175.317 

zapisov na nivoju lokacije, torej približno 20 % vseh zapisov iz primerjanega Sistema 3. 

Tabela 6: Primerjava vseh možnih vrednosti referenčnih matičnih podatkov in dejansko 

uporabljenih vrednosti v sistemu One ERP 

 Sistem One ERP 

skupno število 

možnih vrednosti 

Vrednosti 

v uporabi 

Vrednosti, ki jih 

uporablja 80 % 

materialov 

Vrednosti, ki 

niso v uporabi 

MRP skupina  17 11 2 6 

se nadaljuje 
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Tabela 6: Primerjava vseh možnih vrednosti referenčnih matičnih podatkov in dejansko 

uporabljenih vrednosti v sistemu One ERP (nad.) 

 Sistem One ERP 

skupno število 

možnih vrednosti 

Vrednosti 

v uporabi 

Vrednosti, ki jih 

uporablja 80 % 

materialov 

Vrednosti, ki 

niso v uporabi 

Skupina za 

preverjanje 

razpoložljivosti 

10 9 4 1 

Strateška skupina 13 11 2 2 

Velikost lota 19 18 3 1 

MRP tip 8 7 2 1 

Ključ razporeda 9 8 1 1 

Prirejeno po Danfoss (2020b). 

Slika 18: Razmerje med uporabljenimi in neuporabljenimi možnostmi izbranih referenčnih 

matičnih podatkov v sistemu One ERP, ter delež možnosti, ki jih uporablja 80 % 

materialov 

 

Prirejeno po Danfoss (2020b). 

Kot lahko razberemo iz primerjave med podatki v tabeli 5, ki vsebuje podatke iz 

podedovanega Sistema 3 in tabele 6, ki vsebuje podatke in novega sistema, je skupno število 

možnosti za izbrane referenčne matične podatke v novem sistemu nižje za 85 %. Na voljo je 

»le« 76 možnosti, medtem ko je bilo v Sistemu 3 na voljo 514 možnosti brez upoštevanja 

možnosti v vseh ostalih sistemih ponudnika SAP ter ostalih sistemov v uporabi. Pomemben 

podatek je tudi to, da se nekoliko prilagojena razlaga Paretovega pravila v novem sistemu 

približuje 20 %, torej je približno 20 % vseh možnosti v uporabi na 80 % vseh materialov. 

Ob tem je treba upoštevati, da še vedno obstajajo specifične zahteve, ki jih rešitev mora 

podpirati, zaradi česar je logično da s peščico možnosti pokrijemo večino materialov, razliko 

pa nato pokrijejo specifične rešitve. Pomembno je tudi sporočilo, da se večina ponujenih 

možnosti zares uporablja, kar kaže na to, da so se v obdobju definiranja predloge procesov 
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večinoma izbirale pravilne odločitve. Nekaj možnosti še ni v uporabi, kar pa ne pomeni da 

nikoli ne bodo. Trenutno sistem One ERP namreč uporablja približno 25 % vseh entitet. 

Zaradi tega gre pričakovati, da bodo v uporabi tudi ostale možnosti ter da bo prišlo do 

dodatne razširitve. 

Ne glede na zgornjo analizo pa je dejstvo, da nov sistem dejansko ponuja enake funkcionalne 

možnosti, le da so te v novem sistemu bolj jasne, urejene in nadzorovane ter zaradi tega na 

voljo v manjšem skupnem številu možnosti. Ključno pri prehodu iz enega sistema v drugega 

je, da se podatki iz starega sistema pravilno prevedejo na nove vrednosti, v kar je treba 

investirati veliko časa in znanja. 

4.3 Projekt prenosa matičnih podatkov 

Ob pričetku uporabe novega ERP sistema podjetja navadno ne začnejo s praznim sistemom, 

pač pa tik pred pričetkom uporabe iz svojih starih sistemov prenesejo ključne matične in 

transakcijske podatke. Vsi ti podatki omogočajo, da s prvim dnem uporabe novega sistema 

procesi tečejo kolikor se da normalno. Pogoj za pričetek dejanske uporabe sistema so tako 

vzdrževani matični podatki, ki se pogosto prenesejo iz podedovanih sistemov, težava pri 

prenosu pa je ta, da pogosto obseg polj, struktura vrednosti ter pomen teh vrednosti med 

dvema sistemoma niso primerljivi. Težava nastane že pri prenosu podatkov med dvema ERP 

sistemoma istega ponudnika, še večje težave pa prinaša prenos podatkov med sistemi 

različnih ponudkov.  

Prenos matičnih podatkov med ERP sistemi je obravnavan kot eden ključnih elementov 

projekta implementacije sistema v organizacijo. Gledano z vidika trajanja je zaradi 

kompleksnosti in pomembnosti ena najdlje trajajočih aktivnosti v celotnem projektu prehoda 

na nov ERP sistem.  

Proces prenosa matičnih podatkov se izvaja v več stopnjah. Kot navaja Morris (2012, str. 7), 

prenos podatkov zajema izbor, pripravo, pridobivanje, prevod na nove vrednosti in stalen 

prenos podatkov iz starega v nov sistem. V obravnavanem primeru se aktivnosti po Morrisu 

izvajajo v stopnjah:  

• obdobje priprave, ki je prva in najdlje trajajoča stopnja;  

• vaje prenosa podatkov 1, 2 in 3 (angl. Data rehearsal); 

• prenos podatkov v nov sistem (angl. Data load). 

Naloga se osredotoča na matične podatke materiala, zato bo pozornost v nadaljevanju 

posvečena temu objektu, čeprav aktivnost v mnogih elementih sovpada z aktivnostmi na 

procesu prenosa ostalih matičnih podatkov. Primer celotnega časovnega plana projektne 

izdaje je prikazan na sliki 19. 
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Slika 19: Časovni plan projekta z izpostavljenim načrtom prenosa podatkov 

 

Prirejeno po Danfoss (2020b). 

V zadnji do zdaj zaključeni projektni izdaji, Izdaji 4, ki je skupaj trajala 12 mesecev, je 

proces prenosa matičnih podatkov potekal v obdobju približno 9 mesecev, od tega so 

priprave in testne stopnje skupaj trajale nekaj več kot 8 mesecev, prenos v produkcijski 

sistem pa še dodatnih nekaj tednov. Podoben časovni plan je bil uporabljen tudi na prejšnjih 

izdajah, v prihodnje pa bo zaradi prilagoditve posledicam vpliva virusa COVID-19 

spremenjen in nekoliko okrnjen. Slika 20 prikazuje časovni plan aktivnosti, povezanih s 

prenosom matičnih podatkov. 

Slika 20: Časovni plan aktivnosti, povezanih s prenosom podatkov 

 

Prirejeno po Danfoss (2020b). 

4.3.1 Identifikacija aktivnosti 

V projektnih izdajah, katerim sledimo v One ERP, se aktivnosti posredno povezane s 

prenosom matičnih podatkov pričnejo že več mesecev pred uradnim pričetkom posamične 

izdaje. Posredne aktivnosti se pričnejo z identifikacijo organizacijske strukture in nadaljujejo 

s čiščenjem podatkov (angl. Data Cleansing), analizo skladnosti in neskladnosti (angl. 

Fit/Gap analysis), nastavitvami sistema (angl. System configuration), integracijskim in 

uporabniškim testiranjem sprejemljivosti (angl. Integration and User Acceptance Test) ter 

načrtom za prehod v živo (angl. Cutover). Vse naštete aktivnosti lahko posredno vplivajo 
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tako na vhodne kot na izhodne podatke v procesu prenosa matičnih podatkov. Namen in 

vpliv posrednih aktivnosti na prenos matičnih podatkov materiala je opisan v tabeli 7. 

Tabela 7: Namen in vpliv posrednih aktivnosti na prenos matičnih podatkov materiala 

Aktivnost Namen in vpliv na prenos matičnih podatkov materiala 

1. Identifikacija 

organizacijske strukture 

• Identifikacija podedovane sistemske organizacijske strukture 

(sistemi in lokacije v uporabi); 

• identifikacija bodoče organizacijske strukture (sistemi in 

lokacije v uporabi); 

• identifikacija povezav med podedovano in bodočo 

organizacijsko strukturo; 

• rezultat služi kot podlaga za definiranje osnovnih pravil 

prenosa – na katero bodočo lokacijo se zapiše matični podatek, 

pridobljen iz podedovane lokacije. 

2. Čiščenje podatkov v 

podedovanem sistemu 

• Identifikacija napačnih, nepopolnih ali starih podatkovnih 

zapisov v podedovanem sistemu; 

• popravilo, dopolnitev ali odstranitev zapisov; 

• posledično podatki najprej pravilno služijo namenu v 

podedovanem sistemu in so pripravljeni na prenos.  

3. Analiza skladnosti in 

neskladnosti 

• Identifikacija povezav med podedovanimi in novimi 

možnostmi – ali se vrednost iz podedovanega sistema lahko 

enako uporablja v novem sistemu;  

• iskanje odgovora na vprašanje kako obravnavati vrednosti, 

kjer je zahtevana pretvorba;  

• definicija novih vrednosti, ki morajo biti upoštevane kot novo 

pravilo v procesu prenosa podatkov. 

4. Nastavitve sistema • Konfiguracija vseh možnih nastavitev in lokacij; 

• služi kot ciljna lokacija za prenos matičnih podatkov. 

5. Integracijski test • Osnovno testiranje za preveritev delovanja procesov na 

osnovnem nivoju; 

• prva interakcija novih procesov in matičnih podatkov; 

• aktivnost, kjer prihaja do osnovnih sprememb pravil v 

postopku prenosa matičnih podatkov. 

6. Uporabniški test 

sprejemljivosti 

• Detajlno testiranje vseh procesov; 

• prva interakcija končnih uporabnikov z novimi procesi in 

matičnimi podatki; 

• aktivnost, kjer v veliki meri prihaja do detajlnih sprememb 

pravil za postopek prenosa matičnih podatkov. 

7. Načrt za prehod v živo • Zadnji korak pred pričetkom uporabe novega sistema; 

• ciljni sistem, kamor se tik pred pričetkom uporabe naložijo 

matični podatki, pripravljeni z upoštevanjem vseh sprememb 

določenih tekom projekta. 

Vir: lastno delo. 
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Sam sem kot Centralni procesni svetovalec v posredne aktivnosti, navedene v tabeli 7, 

vključen na področjih: 

• Analiza skladnosti in neskladnosti 

Je prva velika aktivnost, namen katere je predstavitev potrjenih One ERP procesov 

lokalni organizaciji ter iskanje morebitnih neskladnosti z obstoječimi procesi lokalne 

organizacije. V primeru odkritih neskladij je skupna naloga procesnih svetovalcev in 

lokalnih predstavnikov iskanje primerne rešitve znotraj obstoječih možnosti. V kolikor 

možnost ne obstaja, je naloga procesnih svetovalcev najti možno rešitev izven obstoječih 

procesov in to rešitev predstaviti lastniku procesa, ki rešitev podpre ali zavrne. Končni 

rezultat analize so definirani bodoči procesi, ki jih bo sistem izvedel preko določenih 

nastavitev v ozadju izbranih referenčnih matičnih podatkov. Cilj analize je torej pregled 

nad bodočimi procesi organizacije, z vidika prenosa matičnih podatkov pa gre za 

aktivnost, ki določi prve povezave med matičnimi podatki v podedovanem in novem 

sistemu. Kljub jasnemu cilju pa se v vsaki projektni izdaji zgodi, da ne namenoma 

izpustimo kakšnega od podedovanih procesov, h kateremu se moramo nato vrniti v 

kasnejših stopnjah procesa. Do izpusta procesa navadno pride zaradi nizke frekvence 

uporabe procesa in ga zato lokalni uporabniki pozabijo izpostaviti ali zaradi ocene 

lokalnih uporabnikov, da je podedovan proces standarden, ki ga ni potrebno omenjati, 

pa se kasneje izkaže da temu ni tako. V Analizi skladnosti in neskladnosti pokrivam 

področja planiranja, proizvodnje in življenjskega cikla izdelka. 

• Integracijski test 

Je prvi skupni test procesov in podatkov v novem sistemu. Namen integracijskega 

testiranja je predvsem preveriti delovanje novo razvitih procesov, ki so nastali kot 

rezultat analize neskladnosti ter s tem povezanih novih referenčnih matičnih podatkov. 

Integracijski test se izvaja na podlagi podatkov iz Vaje prenosa 2 (prikazane v tabeli 9), 

za izvedbo integracijskega testa smo odgovorni zaposleni v Oblikovnem kompetenčnem 

centru, pregled pravilnost prenosa podatkov pa izvajamo v sodelovanju z lokalno 

organizacijo. V primeru odkritih napak pri delovanju procesu ali pri vrednostih matičnih 

podatkov je naša naloga, da napake odpravimo. Napake matičnih podatkov se odpravijo 

s pregledom obstoječih pravil, kjer moramo identificirati, kje prihaja do odstopanj ter 

postaviti nova pravila z namenom, da se v Vaji prenosa 3 podatki prenesejo z boljšo 

kvaliteto.  

• Uporabniški test sprejemljivosti 

Je zadnji test pred prehodom v živo, kjer lokalni uporabniki ob podpori procesnih 

svetovalcev izvajajo testiranje procesov na podlagi podatkov iz Vaje prenosa 3 

(prikazane v tabeli 9). Glede na to, da gre za tretjo vajo prenosa, se smatra da so matični 

podatki preneseni z visoko stopnjo kvalitete. Kljub temu pogosto pride do situacije, kjer 

je treba popraviti tako procese kot tudi vrednosti povezanih matičnih podatkov. V 

primeru napak pri vrednostih matičnih podatkov sledimo enakim korakom kot v 

predhodni aktivnosti z namenom, da se podatki v produkcijski sistem prenesejo z 

izboljšano kvaliteto. V integracijsko testiranje ter Uporabniški test sprejemljivosti sem 
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vključen kot lastnik testnih scenarijev za področje planiranja, proizvodnje in 

življenjskega cikla izdelkov, kar pomeni da sem odgovoren za pripravo testnih 

scenarijev, koordinacijo testiranja, podporo uporabnikom ter koordinacijo reševanja 

odkritih napak. 

• Načrt za prehod v živo 

Gre za zadnji korak v procesu priprave lokalne organizacije na uporabo novega sistema, 

novih procesov in novih matičnih podatkov. Načrt za prehod v živo narekuje časovni 

plan prenosa matičnih podatkov v produkcijsko okolje. Sam prenos podatkov oziroma 

njihovo nalaganje v ciljni sistem se prične približno en mesec pred uradnim prehodom v 

živo, zaključi pa se dan pred prehodom. Matični podatki materialov se v nov sistem 

navadno prenesejo tik pred pričetkom uporabe novega sistema, saj se v podedovanem 

sistemu redno dogajajo spremembe, ki morajo biti zajete in upoštevane ob nalaganju v 

ciljni sistem. Naloga centralnih procesnih svetovalcev in lokalnih uporabnikov je tudi v 

tem sistemu preveriti pravilnost prenosa in v primeru napak zahtevati popravke teh 

podatkov ali pa podatke sistematično popraviti. V sklop Načrta za prehod v živo spada 

tudi Podpora po prehodu v živo, kjer centralni procesni svetovalci aktivno podpiramo 

lokalne uporabnike pri uporabi sistema, pri razreševanju sistemskih težav ter 

odpravljanju morebitnih napak v matičnih podatkih, katere prej niso bile identificirane. 

Aktivnost Podpore po prehodu v živo traja do stabilizacije poslovanja lokalne 

organizacije, kar se navadno zgodi v enem do dveh mesecih po pričetku uporabe novega 

sistema. 

Ob pričetku projektne izdaje se pričnejo tudi aktivnosti, neposredno povezane s prenosom 

matičnih podatkov. Te aktivnosti med drugim vključujejo identifikacijo ključnih oseb v 

procesu, identifikacijo podatkovnih objektov za prenos, definiranje podrobnih pravil za 

prenos, pridobivanje podatkov iz podedovanega sistema, prevajanje podatkov na nove 

vrednosti, nalaganje podatkov v nov sistem ter preverjanje pravilnosti novih vrednosti. 

Tabela 8 prikazuje namen in vpliv neposrednih aktivnosti, povezanih s prenosom matičnih 

podatkov materiala med sistemi.  

Tabela 8: Namen in vpliv neposrednih aktivnosti na prenos matičnih podatkov materiala 

Aktivnost Namen in vpliv na prenos matičnih podatkov materiala 

1. Identifikacija ključnih oseb • Kdo na strani uporabnikov je odgovoren za matične 

podatke v podedovanem in kdo bo odgovoren v novem 

sistemu; 

• kdo na strani izvajalcev je odgovoren za matične 

podatke, za zbiranje pravil, ter prenos v nov sistem; 

• namen je določiti kontaktne osebe na vsaki strani, za vsa 

vprašanja povezana z matičnimi podatki. 

se nadaljuje 
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Tabela 8: Namen in vpliv neposrednih aktivnosti na prenos matičnih podatkov materiala 

(nad.) 

Aktivnost Namen in vpliv na prenos matičnih podatkov materiala 

2. Identifikacija objektov • Identifikacija matičnih objektov, ki jih je treba prenesti 

iz podedovanega v nov sistem; 

• namen je določiti objekte, ki so vključeni v prenos med 

sistemoma. 

3. Definicija pravil • Kako se vrednost iz podedovanega sistema prenese v 

nov sistem – kot enaka vrednost (npr. “A”), kot 

enostaven prevod na novo vrednost (npr. “B”) ali kot 

prevajanje na več vrednosti, z upoštevanjem dodatnih 

pravil (npr. “A”, “B” ali “C”); 

• pravila se navadno vgradijo v orodje za prevod 

podatkov. 

4. Pridobivanje podatkov • Pridobivanje podatkov identificiranih objektov iz 

podedovanega sistema. 

5. Prevajanje podatkov • Prevajanje pridobljenih podatkov iz podedovanega 

sistema na nove vrednosti, glede na pravila. 

6. Preverjanje prevedenih 

podatkov 

• Preverjanje skladnosti prevedenih podatkov z 

definiranimi pravili, navadno v Excel datoteki; 

• pogosto pravila v koraku 3. niso definirana dovolj 

natančno, zaradi česar prihaja do odstopanj; 

• do zadostne kvalitete sledi ponovitev korakov 3 in 5. 

7. Zapis podatkov v sistem • Prenos prevedenih podatkov iz orodja v ERP sistem. 

8. Preverjanje zapisanih 

podatkov 

• Ponovno preverjanje skladnosti prevedenih podatkov z 

definiranimi pravili, navadno preko možnosti znotraj 

ERP sistema; 

• V primeru odstopanj sledi prilagoditev koraka 3, a 

posodobljena pravila veljajo v naslednjih ciklih.  

9. Testiranje procesa in podatkov • Skupno testiranje sistemskih nastavitev in matičnih 

podatkov – ali podatki pravilno podpirajo proces. 

Vir: lastno delo. 

Sam sem kot Centralni procesni svetovalec v neposredne aktivnosti, navedene v tabeli 8, 

vključen na področjih: 

• Definicija pravil 

Aktivnost, ki je tesno povezana z Analizo skladnosti in neskladnosti, z Integracijskim 

testiranjem in Uporabniškim testom sprejemljivosti. Pravila za prenos matičnih podatkov 

so pripravljena v procesu, kjer sodelujejo centralni procesni svetovalci, odgovorni za 

prenos matičnih podatkov ter lokalni uporabniki. Naloga centralnih procesnih 

svetovalcev je analiza matičnih podatkov v podedovanih sistemih ter priprava predloga 

za nove vrednosti, upoštevajoč zavezujoče smernice ter rezultate Analize skladnosti in 
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neskladnosti. Naloga lokalnih uporabnikov je podati svoja videnja glede pravil, naloga 

odgovornih za prenos matičnih podatkov pa je ta pravila vpeljati v podatkovno orodje 

ter koordinirati reševanje morebitnih odstopanj v vrednosti matičnih podatkov. V tem 

koraku imamo pogosto težave s povezovanjem podedovanih in novih vrednosti matičnih 

podatkov, do česar prihaja zaradi nepoznavanja bodočih nastavitev v ozadju referenčnih 

matičnih podatkov. Posledično lokalni uporabniki preprosto sledijo priporočilu 

centralnih procesnih svetovalcev. Centralni procesni svetovalci pa si pogosto lahko 

podedovane procese in matične podatke razlagajo na napačen način in zato predlagajo 

napačne bodoče vrednosti. Moja vloga v aktivnosti je priprava predloge pravil za prenos 

podatkov po lokacijah ter nudenje podpore lokalnim uporabnikom in članom 

kompetenčnega podatkovnega centra glede vseh izzivov, s katerimi se soočajo znotraj 

matičnih podatkov z mojega področja dela. 

• Preverjanje prevedenih podatkov 

Aktivnost je povezana s preverjanjem pravilnosti prevoda podatkov preden se le-ti 

naložijo v bazo ERP sistema. Namen je identificirati morebitne nepravilnosti preden 

podatki postanejo na voljo v sistemu, saj jih je lažje odpraviti v orodju kot pa v ERP 

sistemu. V tem koraku velikokrat naletimo na odstopanja, saj analiza pogosto pokaže, da 

pri definiciji pravil nismo zajeli čisto vseh možnih vrednosti, zaradi česar so materiali 

povezani z napačnimi referenčnimi matičnimi podatki, kar ima pomemben vpliv na 

obnašanje materiala v sistemu. 

• Preverjanje zapisanih podatkov 

Aktivnost je izvedena kmalu po nalaganju podatkov v bazo ERP sistema, kjer je naloga, 

da preverimo pravilnost naloženih podatkov. Načeloma bi v tem koraku podatki vedno 

morali izgledati identično kot v aktivnosti Preverjanje prevedenih podatkov. A ker pri 

samem procesu nalaganja lahko pride do napak, kot je na primer izguba podatka ali 

nalaganje vrednosti v napačno polje, je naša naloga ponovno preverjanje vseh podatkov.  

• Testiranje procesa in podatkov 

Zadnji korak v prenosu matičnih podatkov, ki ga izvajamo v Integracijskem testiranju in 

Testiranju uporabniške sprejemljivosti, je testiranje procesa in podatkov, kjer preverjamo 

ali preneseni matični podatki podpirajo proces na željen način. Tudi v tem koraku 

pogosto identificiramo odstopanja, kar pomeni, da napake odpravljamo s ponovno 

prenovo definicije pravil ter ponovnim nalaganjem v sistem. V določenih primerih 

sledimo tudi ročnemu popravljanju matičnih podatkov v sistemu, predvsem kadar je na 

voljo premalo časa za uraden proces. Vseeno pa se prenovljena pravila zabeležijo v 

seznam pravil. 

Čeprav aktivnosti ločimo na neposredno in posredno povezane s prenosom matičnih 

podatkov, so še vedno močno prepletene in soodvisne, zato morajo biti pravilno vpete in 

dosledno izvajane po časovnem planu. 



46 

 

Kot je prikazano na sliki 21, obstaja več povezav med posrednimi in neposrednimi 

aktivnostmi. 

Vir: lastno delo. 

• Identifikacija organizacijske strukture je povezana z identifikacijo ključnih oseb v 

procesu prenosa matičnih podatkov. Organizacijska struktura namreč določa, katere 

lokacije iz podedovanega sistema prehajajo v nov sistem ter kako bodo te lokacije v 

novem sistemu definirane. Brez tega podatka ni jasno, koliko ključnih oseb mora biti 

dodeljenih nalogi. Prav tako organizacijska struktura nakazuje objekte, ki so v načrtu za 

prenos. Tako na primer prodajna organizacija ne bo imela v načrtu prenosa proizvodnih 

objektov, posledično se omeji tudi možne vrednosti matičnih podatkov materiala. 

• Čiščenje podatkov v podedovanem sistemu prav tako vpliva na identifikacijo relevantnih 

objektov za prenos, na samo pridobivanje podatkov z vidika števila zapisov ter na 

1. Identifikacija 

organizacijske strukture 

2. Čiščenje podatkov v 

podedovanem sistemu 

3. Analiza skladnosti in 

neskladnosti 

4. Nastavitve sistema 

5. Integracijski test 

6. Uporabniški test 

sprejemljivosti 

7. Načrt za prehod v živo 

Posredne aktivnosti 

1. Identifikacija ključnih 

oseb 

2. Identifikacij objektov 

3. Definicija pravil 

4. Pridobivanje podatkov 

5. Prevajanje podatkov 

6. Preverjanje prevedenih 

podatkov 

8. Preverjanje zapisanih 

podatkov 

Neposredne aktivnosti 

7. Zapis podatkov v 

sistem 

9. Testiranje procesa in 

podatkov 

Povezave med aktivnostmi 

Slika 21: Povezave med posrednimi in neposrednimi aktivnostmi v procesu prenosa 

matičnih podatkov 
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preverjanje pravilnosti prenesenih podatkov, kjer je pomembna pravilnost podatkov v 

podedovanem sistemu. 

• Analiza skladnosti in neskladnosti, ki je na sploh ena prvih aktivnosti v projektni izdaji, 

vpliva na bodoče vrednosti, torej definira kakšne vrednosti po lokaciji bodo dovoljene, 

na podlagi česar se lahko definira pravilo za povezovanje podedovanih in novih 

vrednosti.  

• Dokončan proces sistemskih nastavitev je ključen za zapis podatkov v sistem. Brez 

nastavitev ni podlage za zapis, niti za preverjanje zapisanih podatkov. 

• Integracijski test ter uporabniški test sprejemljivosti sta ključni aktivnosti, kjer 

uporabniki preverjajo pravilnost in kvaliteto vzdrževanih podatkov ter v primeru napak 

še vedno lahko vplivajo na definicijo pravil bodoče matične podatke.  

• Testiranje procesa in podatkov kot del neposrednih aktivnosti vpliva tako na uspešno 

integracijskega kot uporabniškega testiranja ter na načrt za prehod v živo, saj se v 

primeru nezadostne kvalitete načrt prehoda v živo lahko spremeni. 

Pomembna razlika med opredeljenimi neposrednimi in posrednimi aktivnostmi je ta, da se 

posredne aktivnosti odvijajo zaporedno in v večini primerov enkratno, neposredne aktivnosti 

se prav tako odvijajo zaporedno, a se lahko ponovijo večkrat. V obravnavanem primeru se 

neposredne aktivnosti, koraki od 3 do 9, ponovijo štirikrat. Prvič, drugič in tretjič gre za 

pripravo in vajo prenosa matičnih podatkov v testne sisteme, četrtič pa za pripravo in prenos 

podatkov v produkcijsko okolje. 

Dolžina teh ključnih aktivnosti je različna in se tekom projektne izdaje znižuje, saj so podatki 

z vsako vajo prenosa bolj pravilni. Ker lahko določene aktivnosti potekajo vzporedno, na 

primer zaključek integracijskega testiranja sovpada z začetkom uporabniškega testiranja 

sprejemljivosti, je pomembno da je na voljo več testnih sistemov, kjer se sledeče se 

aktivnosti lahko odvijajo nemoteno in brez odvisnosti na zaključek prejšnje aktivnosti. V 

uporabi so tudi kriteriji za uspeh iz določene aktivnosti. Kriterij se meri glede na število 

napak, ki so identificirane in odpravljene s strani vpletenih deležnikov. V kolikor napake 

niso odpravljene ob zaključku tekoče aktivnosti, morajo biti upoštevane in odpravljene v 

naslednji vaji prenosa. Ob prenosu v produkcijsko okolje velja pravilo, da se morajo 

ugotovljene napake nemudoma odpraviti. V vseh delih se napake delijo po pomembnosti, na 

podlagi pravil so vse prepoznane napake ocenjene s stopnjo kritičnosti med 1 in 5, kjer je 1 

najmanj, 5 pa najbolj kritična napaka. 

Tabela 9: Seznam ključnih mejnikov neposrednih aktivnosti pri prenosu matičnih podatkov 

Ključna aktivnost Sistem Trajanje Aktivnost testiranja Kriterij za uspeh 

Vaja prenosa 1 M 5 – 6 tednov Test sistema 75 % 

Vaja prenosa 2 R 5 – 6 tednov Integracijsko testiranje 85 % 

se nadaljuje 
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Tabela 9: Seznam ključnih mejnikov neposrednih aktivnosti pri prenosu matičnih podatkov 

(nad.) 

Ključna aktivnost Sistem Trajanje Aktivnost testiranja Kriterij za uspeh 

Vaja prenosa 3 Q 4 tedne Uporabniško testiranje 

sprejemljivosti 

 

100 % (z 

izjemami) 

Prenos v produkcijsko 

okolje 

P Med 2 dneva 

in 4 tedne 

/ 100 % 

Vir: lastno delo. 

Kriterij za uspeh, na katerega vpliva kvaliteta izvedenih ključnih aktivnosti, je tudi rezultat 

izračuna stroškovne cene (angl. costing). Izračun stroškovne cene materiala nastopi po vsaki 

vaji prenosa in spada v proces prehoda v živo. Aktivnost je močno povezana s prenosom 

podatkov, saj kvaliteta prenesenih podatkov vpliva na kvaliteto in rezultat izračuna 

stroškovne cene. Tako se na primer pogosto soočamo z na videz uspešnim prenosom 

podatkov, saj rezultati analize ustrezajo postavljenim pravilom. A ob izračunu stroškovne 

cene določitev te ni mogoča, saj definirani matični podatki ne ustrezajo specifičnim pravilom 

za izračun stroškovne cene. Posledično pridemo v stanje, kjer je treba opraviti pregled vseh 

postavljenih pravil v procesu prenosa matičnih podatkov, odkriti ter odpraviti napako. Ker 

se naloga ne osredotoča na izračun stroškovne cene, je ob tem pomembno le sporočilo, da 

dosega kriterijev za uspeh v eni fazi še ne pomeni, da bo kriterij za uspeh dosežen tudi v 

naslednji fazi. Zato je pomembno, da se sodelujoči v različnih aktivnosti v največji možni 

meri povežejo med sabo, si stalno izmenjujejo mnenja in pri svojem delu upoštevajo, da 

vsaka aktivnost lahko vpliva na rezultat neke druge aktivnosti. 

Med pomembne dele aktivnosti spada še tehničen vidik procesa prenosa matičnih podatkov 

materiala, ki je prikazan na sliki 22. Tehničen proces prenosa matičnih podatkov med ERP 

sistemi imenujemo tudi ETL proces – pridobivanje, prevod in nalaganje (angl. extract, 

transform, load). Proces se začne s pridobivanjem podatkov v podedovanem sistemu in 

preko prevajanja podatkov v namenskem orodju pripelje preoblikovane matične podatke do 

nalaganja v ciljni sistem. Podedovan sistem je lahko katerikoli ERP sistem trenutno v 

uporabi, pomembno je le definirati kateri podatki, iz katere organizacije, lokacije ali enote, 

so relevantni za prenos. V namenskem podatkovnem orodju (angl. Business Objects Data 

Services, nadaljevanju BODS) se zgodi zajem podatkov, aktivacija relevantnih zapisov, 

njihovo prevajanje na nove vrednosti ter obogatitev zapisov v kolikor je to zahtevano. 

Nalaganje v ciljni sistem poteka preko dveh standardnih možnosti, ki jih ERP sistem ponuja, 

to sta LSMW (angl. Legacy System Migration Workbench) in iDoc (angl. Intermediate 

document). LSMW nalaganje poteka z ekstrakcijo podatkov iz BODS orodja ter nalaganjem 

večjega števila zapisov iz TXT datoteke, iDoc zapis pa omogoča direkten prenos iz BODS 

orodja v ciljni sistem. 
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Slika 22: Prikaz procesa prenosa matičnih podatkov med ERP sistemi 

 

Prirejeno po Danfoss (2020b). 

4.3.2 Identifikacija sodelujočih 

V vsako posamezno projektno izdajo je vpletenih veliko oseb tako s strani lokalne 

organizacije kot s strani projekta. Cilj vseh sodelujočih je skupen, to je na čim boljši možen 

način pripraviti organizacijo na prehod iz podedovanega v nov sistem, kjer procesi in matični 

podatki vsaj enako dobro podpirajo organizacijo in njene procese. Namen poglavja je 

identificirati sodelujoče vloge v procesu prenosa matičnih podatkov med ERP sistemi. Ob 

tem izpostavljam, da je vsaka vloga sestavljena iz sodelujočih samostojnih oseb, kar 

posledično pomeni množico različnih in pogosto nasprotujočih videnj glede obstoječih in 

bodočih procesov, različne sezname prioritet, ravni znanja, sposobnosti dojemanja ter 

reševanja težav, različno zmožnost ali pripravljenost na sprejemanje odgovornosti in 

odločitev, posledice puščajo tudi časovne ter geografske razlike. Vse našteto ima svoje 

prednosti in slabosti, skupaj pa vplivajo na sodelujoče vloge ter na razlike med posameznimi 

projektnimi izdajami.  

Pri identifikaciji sodelujočih bomo funkcije razdelili v dve skupini: posredno sodelujoče in 

neposredno sodelujoče pri procesu. V razred posredno sodelujočih spadajo funkcije, ki niso 

vpletene v prenos matičnih podatkov, lahko pa s svojimi odločitvami vplivajo na postopek 

ali delo neposredno sodelujočih. Pri tem gre lahko za posredno vpletenost, na primer 

odločitve na višjih ravneh, ki posredno vplivajo na podatke ali pa nizko stopnjo vpletenosti, 

kjer gre predvsem za urejanje organizacije dela. V razred neposredno sodelujočih spadajo 

funkcije, ki aktivno sodelujejo pri prenosu matičnih podatkov, torej delajo s podatki. 

Identificirane posredno sodelujoče vloge so prikazane v tabeli 10. 
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Tabela 10: Vloge in njihov pomen v posrednih funkcijah povezanih s prenosom podatkov 
  

Vloga Stopnja vpletenosti 

v prenos podatkov 

Funkcija ali pomen vloge 

Sponzor projekta 

CFO - Izvršni 

finančni direktor 

Posredna vpletenost Lastnik projekta, tudi predsedujoči 

organizacijskemu odboru. Z odločitvami lahko 

vpliva na projekt in posledično časovni plan 

prenosa matičnih podatkov. 

Organizacijski 

odbor projekta 

Posredna vpletenost Usmerja delovanje projekta in posameznih 

projektnih izdaj. Z odločitvami lahko vpliva na 

projekt in posledično časovni plan prenosa 

matičnih podatkov. 

Funkcijski odbori 

podjetja 

Posredna vpletenost Z oblikovanjem zavezujočih smernice o 

prihodnjih procesih so vplivali na bodoče možne 

procese in vrednosti matičnih podatkov. 

Vodstvo projekta Nizka Zagotoviti, da je za ključna mesta v neposrednih 

vlogah na voljo dovolj kompetentnih oseb.  

Reševanje večjih organizacijskih težav. 

Kompetenčni 

avtoritativni center 

Posredna vpletenost Oddelek, sestavljen iz lastnikov procesov, ki 

skupno odločajo o večjih spremembah predloge 

procesov 

Funkcijski vodje na 

strani projekta 

Nizka Zagotoviti, da so na ključna mesta v neposrednih 

vlogah dodeljene kompetentne osebe in 

razbremenjene ostalih aktivnosti. Reševanje 

manjših organizacijskih težav. 

Vodstvo segmenta Posredna vpletenost Izpostaviti pomen in pomembnost opravljanja 

nalog v sklopu projekta. 

Organizacijski 

odbor projektne 

izdaje 

Posredna vpletenost Nadzoruje posamezno projektno izdajo, odloča o 

najbolj kritičnih elementih projekta, kot je 

pripravljenost na prehod v živo.  

Vodstvo lokacije Nizka Zagotoviti, da so na ključna mesta v neposrednih 

vlogah dodeljene kompetentne osebe, ter da so te 

osebe razbremenjene ostalih obveznosti. 

Centralni vodja 

projektne izdaje  

Nizka Velik vpliv na podroben časovni plan izvedbe 

korakov znotraj projekta in »ad-hoc« prilagoditve 

glede na trenutne potrebe.  

Lokalni vodja 

projektne izdaje  

Nizka Velik vpliv na časovni plan izvedbe korakov, 

postavljanje prioritetnih aktivnosti in sledenje 

doseganja ciljev. 

Prirejeno po Danfoss (2020b); lastno delo. 

V posredno vpletene funkcije so vključeni predvsem vodstveni kadri, tako na nivoju 

celotnega podjetja kot po različnih organizacijskih strukturah. Podjetje tako sledi dobrim 

praksam, ki pravijo da mora vodstvo aktivno podpirati projekt in njegove cilje. Pod posredno 

vpletene štejemo tudi vodstvene funkcije v projektni izdaji. Te funkcije so vpletene v vse 
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procese znotraj projektne izdaje, a le z vidika nadzora in sprejemanja odločitev, do konkretne 

vpletenosti v prenos matičnih podatkov pa načeloma pride le ob večjih težavah. 

V funkcije, ki so neposredno vpletene v proces prenosa matičnih podatkov, so vključeni 

predvsem strokovnjaki z različnih področij, torej tisti zaposleni, ki se spoznajo na specifičen 

proces, pa naj bo to v povezavi s prenosom podatkov ali pa s samo uporabo podatkov. Vloge 

so prikazane v tabeli 11. 

Tabela 11: Vloge in njihov pomen v neposrednih funkcijah povezanih s prenosom podatkov 

Vloga Stopnja 

vpletenosti v 

prenos podatkov 

Funkcija ali pomen vloge 

Centralni 

podatkovni vodja 

Srednja Vodi razpravo o aktivnostih povezanih s prenosom 

podatkov, je glavni kontakt za vsa vprašanja 

povezana s podatki, odgovoren za komunikacijo z 

vsemi deležniki in na splošno odgovoren za dosego 

rezultatov prenosa. 

Centralni skrbnik 

za prenos 

podatkovnega 

objekta 

Visoka Skrbi za vse aktivnosti okrog objekta prenosa; vodi 

vse aktivnosti povezane z identificiranjem in analizo 

podatkov, pripravo pravil za migracijo ter je 

odgovoren za izvedbo ključnih aktivnosti (tabela 9). 

Razvijalec za 

ETL orodje 

Visoka Odgovoren za ekstrakcijo podatkov iz podedovanih 

sistemov, za zapis migracijskih pravil v kodo 

namenskega orodja, za posodabljanje pravil ter za 

pripravo podatkov za izvedbo ključnih aktivnosti. 

Lastnik procesa Srednja Glavni odločevalec v primeru zahtev po novih 

procesih in novih referenčnih matičnih podatkih.  

Lokalni 

podatkovni vodja  

Visoka Na lokalni ravni vodi razpravo o aktivnostih, 

povezanih s prenosom podatkov, je odgovoren za 

pravilno definicijo pravil z lokalne strani. 

Predstavniki 

segmentov 

Srednja Vpleteni kot svetovalci za posamezen segment, z 

visokim poznavanjem podedovanih procesov in 

novih možnosti, pogosto delujejo kot most med 

lokalnimi lastniki podatkov, centralnimi procesnimi 

eksperti in centralnim skrbnikom objekta. 

Centralni 

funkcijski vodje v 

projektni izdaji 

Srednja Funkcijski vodje procesne izdaje, odgovorni za 

pravočasne sistemske nastavitve novih procesov ter 

za podporo centralnim procesnim ekspertom. 

Centralni procesni 

svetovalci 

Visoka Strokovnjaki novih procesov, odgovorni za 

razjasnjevanje vprašanj s strani vseh ostalih funkcij 

in aktivno podporo v procesu definiranja pravil za 

prenos, za njihovo testiranje in potrjevanje. 

se nadaljuje 



52 

 

Tabela 11: Vloge in njihov pomen v neposrednih funkcijah povezanih s prenosom podatkov 

(nad.) 

Vloga Stopnja 

vpletenosti v 

prenos podatkov 

Funkcija ali pomen vloge 

Lokalni lastniki 

podatkov 

Visoka Strokovnjaki podedovanih procesov in podatkov v 

uporabi, ključni za pravilno določitev pravil za 

prenos podatkov, za njihovo testiranje in potrjevanje. 

Prirejeno po Danfoss (2020b); lastno delo. 

4.3.3 Identifikacija ključnih dejavnikov uspeha prenosa matičnih podatkov materialov 

Ključni dejavniki uspeha se navadno identificirajo pred pričetkom, tekom izvedbe pa se 

redno spremljajo in po potrebi dopolnjujejo. Identifikacija ključnih dejavnikov uspeha je pri 

projektu, kot je uvedba nove ERP rešitve v veliko podjetje, zahtevna. Enako velja za 

identifikacijo ključnih dejavnikov po raznih aktivnostih znotraj projekta, med katere spada 

tudi prenos matičnih podatkov materiala. Med iskanjem strokovnega gradiva sem ugotovil, 

da se večina avtorjev osredotoča na ključne dejavnike uspeha projekta kot celote brez 

izpostavljanja ključnih dejavnikov uspeha znotraj posameznega procesa. Tako je »prenos 

podatkov« izpostavljen kot eden ključnih dejavnikov uspeha vpeljave nove ERP rešitve, 

ključni dejavniki uspeha samega »prenosa podatkov« pa so redko omenjeni. V času pisanja 

te naloge podoben pristop, brez osredotočanja na ključne dejavnike uspeha posameznih 

procesov, uporabljamo tudi na projektu One ERP, kjer je razlaga uspeha povezana z 

rezultatom validacije pravilnosti podatkov ali rezultatom naslednje aktivnosti v celotnem 

procesu. Tako je na primer proces prenosa podatkov ocenjen kot uspešen, če je ob koncu 

aktivnosti odkritih malo napak in če je rezultat izračuna stroškovne cene uspešen. Ta dva 

ključna dejavnika uspeha, ki sta podrobneje opisana v nadaljevanju, sta bila s strani vodstva 

projekta postavljena v samem začetku kot »naravna« dejavnika uspeha. V prvem primeru 

gre za potrditev vpletenih strani o pravilnosti končnega rezultata vseh predhodnih mikro-

aktivnosti, v drugem primeru, kjer rezultati prenosa služijo kot vhodni podatki za izračun 

cene, pa se ta pravilnost le še potrdi s sistemskega vidika.  

Kot omenjeno sta znotraj procesa prenosa matičnih podatkov v projektu One ERP v dejanski 

uporabi predvsem dva merljiva dejavnika uspeha. To sta število odkritih napak ob prenosu 

podatkov in rezultat izračuna stroškovne cene. 

Število odkritih napak ob prenosu podatkov – vsi zainteresirani uporabniki (lokalni lastniki 

podatkov, predstavniki segmenta, centralni procesni svetovalci) pred vsakim prenosom 

podatkov v sistem v obliki datoteke s podatki ter po vsakem prenosu v sistem, v obliki 

sistemskega zapisa, pregledajo podatkovne zapise ter jih primerjajo s postavljenimi pravili. 

V kolikor pride do odstopanj med pravili in dejanskim zapisom, se to odstopanje zabeleži 

kot incident, ki ga mora ekipa za prenos matičnih podatkov odpraviti in zagotoviti, da ob 
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naslednjem prenosu ta ista napaka ne bo več prisotna. Incidenti se beležijo po stopnjah 

pomembnosti od Nizke, Srednje, Visoke do Zelo visoke prioritete. Stopnja pomembnosti se 

deli po vnaprej določenih pravilih, kjer stopnja Nizko pomeni manjša napaka, ki ne vpliva 

na delovanje, Zelo visoko pa pomeni, da pomembni procesi ne delujejo, posledično to 

pomeni, da niso vse odkrite napake enako pomembne. Ključni dejavnik uspeha pri številu 

odkritih napak ob prenosu podatkov je skupno število incidentov po lokaciji, kjer se število 

primerja s predhodnimi projektnimi izdajami in s številom incidentov po primerljivi lokaciji. 

Kot uspešno se šteje, če je število napak v posamezni vaji prenosa manjše kot v predhodni 

izdaji. 

Uspešnost izračuna stroškovne cene – zadnji korak v prenosu matičnih podatkov med 

sistemi je izračun stroškovne cene, ki je na splošno eden najpomembnejših ključnih 

dejavnikov uspeha v projekti izdaji. Rezultat pokaže, za kolikšen odstotek materialov v 

projektni izdaji je bilo mogoče izračunati lastno ceno. Čeprav proces spada med finančne 

aktivnosti, je rezultat v veliki meri odvisen od uspešnosti prenosa matičnih podatkov 

materiala, na izračun namreč vplivajo tako matični podatki definirani na nivoju materiala 

kot ostali povezani podatki, ki so prav tako preneseni iz podedovanega sistema. Za materiale, 

ki jih podjetje proizvaja je na primer pomembno, da obstajajo matični podatki kot so 

kosovnica, podatek o poteku delovnega procesa, proizvodna verzija ter ostali proizvodni 

elementi. Za materiale, ki jih podjetje kupuje, je pomembno da obstajajo matični podatki kot 

sta informacija o dobavitelju in nabavni informacijski zapis. Tudi matični podatki znotraj 

omenjenih elementov morajo biti popolni, sicer izračun rezultata stroškovne cene ni mogoč. 

Sam izračun je z vidika celotnega procesa tako zelo pomemben, ker pokaže splošno 

pravilnost podatkov in sistemskih nastavitev po celotni strukturi, ne le na nivoju enega 

materiala. Z uspešno opravljenim izračunom stroškovne cene material postane »živ« v 

smislu, da ga je mogoče proizvajati, kupiti ali prodati. Brez izračunane stroškovne cene to 

ni mogoče. Posledično je cilj tega ključnega dejavnika 100 % uspešnost izračuna. Kljub 

temu pa izračun stroškovne cene ne pokaže celotne slike, saj v matičnem podatku obstaja 

veliko elementov, ki ne vplivajo na izračun stroškovne cene, vplivajo pa na primer na način 

planiranja proizvodnje ali prodaje in jih je zato treba preveriti na drugačen način. 

A niso nujno samo merljivi rezultati tisti, ki jih je vredno uvrščati med ključne dejavnike 

uspeha. Pomembni so tudi nemerljivi dejavniki, ki lahko pozitivno ali negativno vplivajo na 

merljive, pa se tega sploh ne zavedamo ali pa se vpliva zavedamo prepozno. To so tisti 

ključni dejavniki uspeha, na katere se do nedavnega na projektu nismo osredotočali. Vse bolj 

kompleksni procesi in vse bolj zahteven proces prenosa podatkov, do katerega prihaja 

predvsem pri organizacijah, kjer podedovan ERP sistem ni sistem SAP in kjer se podedovani 

procesi v novem sistemu močno spreminjajo, pa so zaradi slabih rezultatov v prej navedenih 

merljivih dejavnikih pripeljali do spoznanja, da je tudi znotraj prenosa podatkov treba 

vzpostaviti dodatne elemente, ki bodo preverjali uspešnost že med samim procesom in ne le 

na koncu. Te aktivnosti so v pripravi in čeprav sem vanje vključen, trenutno še niso v stanju, 

da bi jih lahko konkretneje izpostavil v tej nalogi.  
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V nadaljevanju dela sem na podlagi strokovne literature, lastnih izkušenj in pogovora s 

sodelavci poskušal določiti ključne dejavnike uspeha prenosa matičnih podatkov materiala. 

Sodelavci nastopajo v različnih vlogah, navedenih v tabeli 10 in tabeli 11. Pogovor s 

predstavniki omenjenih vlog je potekal posamično v obdobju med junijem 2019 in marcem 

2020, v tem obdobju so se izvajale projektne izdaje 3, 4, 5 in 6. Moje izkušnje so zbrane na 

podlagi nekaj letnega dela na projektu in vključenosti v vse dosedanje izdaje. 

Po tabeli 10 in tabeli 11 moje delo na projektu spada v vlogo Centralnega procesnega 

svetovalca. Ključne dejavnike uspeha, predstavljene v nadaljevanju na sliki 23, sem 

identificiral s pomočjo pogovorov s sodelavci, kateri spadajo v identificirane vloge:  

• Funkcijski vodja na strani projekta 

Na strani centralne ekipe skrbi, da so na mesta znotraj funkcijske ekipe postavljeni 

kompetentni zaposleni, konkretno gre za vlogi centralnega procesnega vodje ter 

centralnega procesnega svetovalca, katera mu neposredno poročata. Funkcijski vodja je 

v proces prenosa matičnih podatkov vpleten posredno, do večje izpostavljenosti prihaja 

predvsem v primeru organizacijskih težav kot sta pomanjkanje kompetenc zaposlenih ali 

pa večje procesne težave, ki zahtevajo koordinacijo aktivnosti na višjih ravneh. Pogovor 

je potekal z vodjem oddelka »Življenjski cikel izdelkov ter Proizvodnja«, ki je najbolj 

tesno povezan s temo te naloge. Vloga bi navadno prinesla največ informacij za 

identificirane dejavnike uspeha v razredu »Sodelujoči«, vendar je zaradi izkušenj in 

strokovne usposobljenosti konkretni funkcijski vodja podal uporabne informacije za vsa 

tri identificirana področja.  

• Lokalni vodja projektne izdaje 

Na strani posamezne lokacije projektne izdaje skrbi za izvajanje vseh aktivnosti v skladu 

s projektnim načrtom, postavljanjem prioritet, identifikacijo težav, posredovanjem med 

lokalnimi in centralnimi udeleženci ter komunikacijo z vodstvom. Vsi lokalni udeleženci 

posredno poročajo lokalnemu vodji projektne izdaje. Vloga je v proces prenosa matičnih 

podatkov vpletena posredno, do izpostavljenosti pride predvsem v primeru zamud pri 

definiranju pravil ali slabe kvalitete podatkov ob prenosu v nov sistem. Vloga je največ 

uporabnih informacij izpostavila za dejavnike v razredih »Sodelujoči« in »Procesi in 

orodja«. 

• Centralni podatkovni vodja 

Znotraj projektne izdaje skrbi za celoten proces prenosa podatkov med sistemi. Je glavni 

kontakt za vsa splošna vprašanja, težave, procese in aktivnosti povezane s podatki. Vloga 

odgovarja za izvajanje vseh podatkovnih aktivnosti v skladu s časovnim načrtom in 

sodeluje tako s centralnimi kot lokalnimi udeleženci na vseh ravneh, posredno ji poročajo 

ostale vloge znotraj podatkovnega kompetenčnega centra, to sta centralni skrbnik za 

prenos podatkovnega objekta in razvijalec za ETL orodje. Zaradi visoke vpletenosti v 
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proces je predstavnica vloge podala uporabne informacije za vsa tri identificirana 

področja. 

• Centralni skrbnik za prenos podatkovnega objekta 

Znotraj projektne izdaje skrbi za celoten proces prenosa podatkov določenega objekta, 

na primer materiala med sistemi. Sodeluje tako s centralnimi kot lokalnimi udeleženci 

ter je glavni kontakt za specifična vprašanja povezana s konkretnim podatkovnim 

objektom. Zaradi visoke vpletenosti v proces je predstavnik vloge podal uporabne 

informacije za vsa tri identificirana področja. 

• Predstavnik Segmenta 

Na strani lokalne organizacije zagotavlja pomoč uporabnikom ter skrbi za skladnost 

bodočih procesov in posledično matičnih podatkov v skladu s pravili Segmenta. Sodeluje 

tako s centralnimi kot lokalnimi udeleženci, v projekt prenosa podatkov je vpleten 

predvsem ob potrebi po razjasnitvi odprtih vprašanj, ki jih lokalni in centralni udeleženec 

ne zmoreta rešiti samostojno. Predstavnik vloge je podal uporabne informacije za 

dejavnike uspeha v področjih »Sodelujoči« in »Znanje«. 

• Centralni funkcijski vodja projektne izdaje 

Na strani centralne funkcijske ekipe skrbi za pravočasno izvajanje aktivnosti znotraj 

projektne izdaje, poroča o napredku in rešuje večje težave. Vlogi posredno poroča 

centralni procesni svetovalec. V proces prenosa podatkov je vloga povezana posredno in 

predvsem v primeru večjih težav po prenosu matičnih podatkov, ko je treba te napake 

odpraviti. V tem primeru sodeluje skupaj z ostalimi centralnimi vlogami z namenom 

podpore pri odpravljanju konkretnih težav znotraj funkcijskega področja. Predstavnik 

vloge je podal uporabne informacije za dejavnike uspeha v področjih »Sodelujoči« in 

»Procesi« 

• Lokalni lastnik podatkov 

Na strani lokalne organizacije je odgovoren za povezavo podedovanih in novih matičnih 

podatkov, za določitev kvalitetnih pravil za prenos, za testiranje prenesenih podatkov ter 

izobraževanje uporabnikov v novem sistemu. Vloga neposredno sodeluje z vsemi 

ostalimi lokalnimi vlogami in v veliki meri s centralnim procesnim svetovalcem ter 

centralnim skrbnikom za prenos podatkovnega objekta. Predstavnica vloge je podala 

uporabne informacije za identifikacijo uspeha na področjih »Znanje« in »Procesi«. 

• Centralni procesni svetovalec 

Na strani centralne organizacije je odgovoren za podrobno poznavanje posameznih 

procesov, za definiranje novih procesov, identifikacijo neskladij med podedovanimi in 

novimi procesi, za izobraževanje ključnih lokalnih uporabnikov, za definiranje in 

podporo pri definiranju pravil za prenos podatkov, za testiranje prenesenih podatkov. 

Sodeluje tako s centralnimi kot lokalnimi udeleženci v procesu. Navadno deluje v več 

projektih izdajah hkrati. Posredno poroča centralnemu funkcijskemu vodji projektne 

izdaje, neposredno pa funkcijskemu vodji. Glede na vključenost v vse projektne izdaje 

in z vidika naloge, tudi v vse pomembne stopnje projektne izdaje, v tej vlogi nastopam 

sam in zato lastne izkušnje in spoznanja uporabljam za določitev ključnih dejavnikov 

uspeha v vseh treh identificiranih dejavnikih uspeha. 
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Na podlagi strokovne literature, pogovora s sodelavci in lastnih izkušenj sem poskušal 

identificirati ključne dejavnike uspeha prenosa matičnih podatkov materiala za projekt One 

ERP. Ključne dejavnike uspeha sem razdelil na tri enakovredna področja: »Sodelujoči«, 

»Znanje« ter »Procesi in orodja«. Znotraj teh področij so razvrščeni po lastni oceni stopnje 

pomembnosti. Ne glede na ocenjeno pomembnost so prav vsi dejavniki, prikazani tudi na 

sliki 23, ključni za dosego cilja.  

Slika 23: Identificirani ključni dejavniki uspeha prenosa matičnih podatkov materiala 

 

Vir: lastno delo. 

V nadaljevanju so najprej opisani identificirani ključni dejavniki uspeha po posameznih 

področjih, za tem pa še primerjava identificiranih ključnih dejavnikov in dejavnikov, ki so 

izpostavljeni v literaturi. 

Ključni dejavniki uspeha prenosa matičnih podatkov materiala v razredu »Sodelujoči«, 

identificirani na podlagi pogovorov z navedenimi vlogami so naslednji: 

• Sestava projektne ekipe za prenos matičnih podatkov materiala 

Vključuje osebe, ki predstavljajo vse vpletene strani. Načeloma gre za zaposlene v 

Podatkovnem kompetenčnem centru, zaposlene v Oblikovnem kompetenčnem centru, 

predstavnike segmentov in predstavnike lokalne organizacije. Hkrati mora biti število 

članov projektne ekipe navzgor omejeno tako s strani centralne, kot lokalne ekipe. Ob 

tem je treba izpostaviti, da se število z vsako projektno izdajo spreminja, saj se 

spreminjata težavnost izdaje in število lokacij. V primeru potreb po večjem številu 

članov naj se organizirata ožja in širša projektna ekipa, kjer se ključni dogovori dosegajo 

v ožji ekipi, izvajanje nalog in diskusije pa v razširjeni ekipi.  

Dejavnik je bil izpostavljen s strani centralnega podatkovnega vodje in centralnega 

skrbnika za prenos podatkovnega objekta, saj se v Podatkovnem kompetenčnem centru 

soočajo s prevelikim številom deležnikov, ki se čutijo odgovorne za iste objekte na isti 

lokaciji. 

Sodelujoči

• sestava projektne 
ekipe

• definicija vlog in 
odgovornosti

• komunikacija

• opolnomočenje

• sodelovanje med 
projektnimi ekipami

Znanje

• razumevanje podatkov

• procesno znanje in 
tehnično poznavanje

• prenos znanja

• prenos spoznanj

Procesi in orodja

• pravila za prenos

• testiranje podatkov

• čiščenje podatkov

• orodje za prevajanje

• MDM orodje
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• Definicija vlog in odgovornosti 

Vsak sodelujoči v projektni ekipi mora imeti vnaprej jasno določeno vlogo in 

odgovornosti. Na ta način lahko vse vpletene stani v projektno ekipo od začetka 

vključijo zaposlene s primernimi osebnimi in profesionalnimi lastnostmi. Ob nejasnih 

in nedefiniranih vlogah se hitro zgodi, da se sodelujoči ukvarjajo z elementi, ki ne 

spadajo v njihovo področje, pozabijo pa na elemente za katere so odgovorni. 

Dejavnik je bil izpostavljen s strani funkcijske vodje, centralnega podatkovne vodje ter 

lokalne vodje projektne izdaje na podlagi posameznih težav, do katerih prihaja zaradi 

nejasnih vlog v začetnih fazah procesa. Projektna ekipa tako pogosto vključuje primerno 

število oseb s primernimi lastnostmi, a ker vloge znotraj procesa niso jasno določene, 

se odgovornosti prelagajo med zaposlenimi, sodelavci in oddelki, zaradi česar prihaja 

do zamud pri posameznih korakih. 

• Komunikacija med sodelujočimi 

Pomembno je, da teče redna komunikacija in izmenjava informacij med sodelujočimi v 

projektni ekipi, za kar so najbolj primerni redni sestanki. Redna komunikacija je pogoj 

za usklajen pogled na trenutno stanje, omogoča izmenjavo mnenj in znanja, odkrivanje 

novih možnosti ali težav. V obravnavanem primeru je stalna komunikacija še bolj 

pomembna zaradi virtualnega dela ter kulturnih, geografskih in jezikovnih razlik med 

sodelujočimi. 

Predstavniki skoraj vseh vlog, s katerimi sem se pogovarjal, so izpostavili nujnost 

komunikacije med udeleženci. Predvsem predstavniki centralnih vlog in Segmentov, ki 

so delovali v več projektnih izdajah, izpostavljajo jasno in stalno komunikacijo kot 

kritičen dejavnik, brez katerega uspešen prenos podatkov ni možen. Zaradi geografske 

razpršenosti in jezikovnih ovir je redno komunikacijo treba še bolj vzpodbujati.  

• Opolnomočeni zaposleni 

Člani projektne ekipe morajo imeti moč odločanja, torej pristojnost da se na podlagi 

lastnih izkušenj, znanja ali nasvetov samostojno odločijo kako naprej, brez preverjanja 

s svojimi nadrejenimi ali prelaganja odločitev na druge. Na ta način se odločitve lahko 

sprejemajo hitro, odločitve pa so ob primernih sodelujočih navadno tudi prave.  

Dejavnik je bil izpostavljen s strani centralnih predstavnikov, predvsem skrbnika za 

prenos matičnih podatkov in procesnega svetovalca, saj se pogosto dogaja da so pravila 

postavljena z zamudo, ker so lokalni lastniki podatkov iskali potrditev odločitev pri 

svojih lokalnih nadrejenih in sodelavcih, čeprav ti niso bili aktivno vključeni v projekt. 

Zaradi tega je prihajalo do določenih zamud v nadaljnjih korakih. 

• Sodelovanje med različnimi projektnimi ekipami 

Vsak material je sestavljen iz velikega števila matičnih podatkov, ti isti podatki pa so 

lahko uporabljeni tudi v drugih elementih matičnih podatkov, a niso povezani preko 

ključa. Tak primer je podatek znotraj nabavnega informacijskega zapisa. Ker se lahko 

različne projektne ekipe za prenos matičnih podatkov ukvarjajo z istim podatkovnim 

poljem, prisotnim v različnih matičnih objektih, je nujno v naprej identificirati tista 

podatkovna polja materiala, ki so prisotna tudi v drugih matičnih objektih ter določiti 

usklajen pristop ter lastništvo polja in posledično bodoče vrednosti. 



58 

 

Dejavnik je bil izpostavljen s strani centralnega skrbnika za prenos matičnih podatkov, 

procesnega svetovalca ter predstavnika Segmenta na podlagi izkušenj preteklih 

projektnih izdaj, kjer se je način določanja vrednosti posameznega elementa matičnega 

podatka, ki je prisoten v večin objektih, prenašal v različnih oblikah. Temu je nato 

sledilo ročno popravljanje v živem sistemu, saj morajo biti vrednosti enega polja, čeprav 

je to polje prisotno v več objektih, identične. 

Ključni dejavniki uspeha prenosa matičnih podatkov materiala v razredu »Znanje«, 

identificirani na podlagi pogovorov z navedenimi vlogami so naslednji: 

• Razumevanje podatkov 

Mogoče najpomembnejši dejavnik uspeha med vsemi je visoka stopnja razumevanja 

podatkov med člani projektne ekipe. Pričakuje se, da vpleteni razumejo pomen 

posameznega podatka, kako se ta obnaša v sistemu ter kakšne posledice ima, v primeru 

referenčnega podatka, napačno definiran podatek. Člani projektne ekipe, ki prihajajo iz 

centralne ekipe, torej z Oblikovnega kompetenčnega centra, morajo znanje o novih 

podatkih prenesti na člane s strani segmentov ter na tiste z lokalne organizacije. Člani 

segmentov ter lokalni predstavniki pa znanje iz podedovanih sistemov prenesejo na 

centralne člane. Le tako se lahko ustvari povezava med podedovanim in novim, na 

podlagi česar se ustvarijo pravila za prenos matičnih podatkov. Člani iz Podatkovnega 

kompetenčnega centra ne potrebujejo detajlnega znanja o podedovanih in novih 

podatkih, zaradi bolj kvalitetnih pravil prenosa pa je dobro, če posedujejo osnovno 

znanje o tem, kateri podatki se med seboj izključujejo ali dopolnjujejo.  

Dejavnik je identificiran s strani vseh vlog in izpostavljen kot eden pomembnejših 

dejavnikov uspeha. Globina razumevanja podatkov je sicer odvisna od vloge v procesu, 

najglobje poznavanje je zahtevano od procesnih svetovalcev na centralni strani ter 

lokalnih lastnikov podatkov na lokalni strani. Razumevanje podatkov je skupaj s 

procesnim znanjem in zmožnostjo oblikovanja pravil za prenos matičnih podatkov eden 

ključnih elementov za uspeh. 

• Procesno znanje in tehnično poznavanje  

V procesu udeležene osebe s strani Oblikovnega kompetenčnega centra, Segmentov ter 

lokalne organizacije morajo posedovati procesno znanje in vsaj osnovno tehnično 

poznavanje sistemov. Procesno znanje je predpogoj za razumevanje podatkov, saj se 

procesi izvajajo na podlagi definiranih podatkov. Če oseba nima procesnega znanja, niti 

ne zna oceniti pravilnosti podatkov. Tehnično poznavanje pa je pomembno, ker se v 

organizaciji uporabljajo različni izrazi za tehnično enak proces. Vsaj osnovno tehnično 

poznavanje sistemov in nastavitev pripomore k hitri razrešitvi dilem. Tehnično 

poznavanje sistemov je pričakovano od Podatkovnega kompetenčnega centra, saj se 

prenos podatkov izvaja na podlagi tehničnih specifikacij objektov in polj. Poleg tega 

morajo posedovati tudi podrobno procesno znanje o procesu prenosa podatkov. 

Dejavnik je izpostavljen s strani centralnega procesnega svetovalca, funkcijskega vodje 

projektne izdaje, centralnega skrbnika za prenos podatkovnega objekta in predstavnika 
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Segmenta. Vsi izpostavljamo težave, do katerih prihaja zaradi nepoznavanja 

podedovanega procesa s strani lokalnih predstavnikov ali nezmožnosti povezovanja 

podedovanega procesa z novimi procesi. Posledično se soočamo s težavami v praktično 

vseh stopnjah procesa prenosa, od identifikacije skladnosti, oblikovanja pravil za prenos 

podatkov do preverjanja pravilnosti prenosa. Gre za enega od elementov, ki povzroča 

težave predvsem v organizacijah, ki ne uporabljajo SAP sistema kot podedovanega 

sistema. V konkretnem primeru se predlaga večja vpletenost s strani predstavnika 

Segmenta, ki mora posedovati poznavanje podedovanega sistema. Dodatno razvijamo 

vpeljavo vmesnih kontrolnih točk, kjer se bodo ključni elementi matičnega objekta 

preverjali že pred prenosom v sistem. V času pisanje te naloge delamo v smeri uvedbe 

nadzora nad določenimi podatki, kot je na primer preverjanje ali obstajajo drugi matični 

objekti (kosovnica, proizvodna verzija), če je material označen kot »proizveden na 

lokaciji«. S tem bomo napake pri pravilih odkrili v zgodnejših fazah in s tem zagotovili 

višjo kakovost podatkov. 

• Prenos znanja od projektne ekipe do končnih uporabnikov 

Projektna ekipa je tista, ki definira na kakšen način se prenesejo podatki iz 

podedovanega v nov sistem, kako se bodo podatki spremenili, kaj se bo uporabljajo na 

novo. A končni uporabniki so tisti, ki morajo imeti vpogled v prav vse odločitve in 

posledično bodoče nastavitve podatkov. Končni uporabniki so tisti, ki bodo na dnevnem 

nivoju uporabljali nove podatke, zato morajo poznati vse podrobnosti. Brez kvalitetnega 

prenosa znanja je pričakovati številne incidente ob različnih vajah prenosa, pa tudi ob 

prehodu v živo, saj končni uporabniki velikokrat ne pričakujejo nikakršnih sprememb v 

izgledu podatkov in delovanju procesov, zato je vsak odmik prepoznan kot napaka. 

Dejavnik je bil izpostavljen s strani centralnega procesnega svetovalca, predstavnika 

segmenta, lokalnega projektnega vodje, lokalnega lastnika podatkov ter centralnega 

skrbnika za prenos podatkovnega objekta. Osebe v teh vlogah se strinjajo, da gre za 

pomemben element, ki ga je treba izpolniti pred prehodom v živo, saj v nasprotnem 

primeru končni uporabniki zaradi neznanja lahko uporabljajo sistem ali proces na 

napačen način, kratkoročno pa lahko vplivajo tudi na odzivnost lokalne organizacije do 

svojih kupcev. 

• Prenos novih spoznanj  

Vsaka projektna izdaja prinese nove ugotovitve, nova spoznanja, novo znanje. Vse te 

spremembe morajo biti zajete in prenesene v vednost projektni ekipi v naslednji 

projektni izdaji. S tem se izboljša kvaliteta dela in pohitri proces naslednjih izdaj. 

Dejavnik je bil izpostavljen s strani centralnih zaposlenih in predstavnika Segmenta. Vsi 

izpostavljamo, da se z vsako projektno izdajo spoznamo nek nov proces, nov način za 

pridobitev informacij ali odkrijemo novo težavo, do katere lahko pride ob nepazljivosti. 

Zaradi vseh spoznanj, do katerih smo prišli, je potrebno vzpostaviti bazo spoznanj, 

nekakšno interno »Wikipedio«, v katero beležimo nove ugotovitve in jih na ta način 

prenašamo na naslednje projektne izdaje. 
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Ključni dejavniki uspeha prenosa matičnih podatkov materiala v razredu »Procesi in 

orodja«, identificirani na podlagi pogovorov z navedenimi vlogami so naslednji: 

• Pravila za prenos matičnih podatkov 

Pravila za prenos matičnih podatkov so osnova procesa, brez katerih si ni mogoče 

predstavljati, niti ni mogoče izvesti prenosa matičnih podatkov med ERP sistemi. 

Ključno je, da pravila zajamejo popolnoma vse relevantne matične podatke ter da so 

zajete vse različice podatkovnih vrednosti. Pravila določajo na kakšen način se podatek 

prenese iz podedovanega v nov sistem. Načeloma gre za možnosti prenosa podatka v 

enaki obliki ali vrednosti, prenos v preoblikovani obliki ali vrednosti ali za prenos 

podatka v različnih vrednostih, ki jih določa vrednost povezanih podatkov. Pomembno 

je, da so vse odločitve, njihove spremembe ter razlogi zanje dokumentirani ter da so 

pravila v skladu z zavezujočimi smernicami, torej da sledijo najvišjim postavljenim 

pravilom. 

Dejavnik je bil izpostavljen s strani vseh centralnih vlog ter predstavnika Segmenta. Pri 

tem dejavniku je treba zagotoviti dovolj časa za pripravo pravil ter dovolj usposobljene 

uporabnike, ki so zmožni do najmanjše podrobnosti identificirati vse možne različice 

podedovanih procesov ter na podlagi tega postaviti pravila za prenos matičnih podatkov. 

Gre za dolgotrajen proces, ki pa je ključen za uspešen doseg končnega cilja.  

• Testiranje podatkov in procesov 

Pravila za prenos podatkov se postavijo na podlagi znanja o podedovanih in novih 

procesih. Šele dejansko testiranje podatkov in procesov v novem ERP sistemu pa 

odgovori na vprašanje o kvaliteti postavljenih pravil. Detajlno testiranje podatkov in 

procesov je tako ključen dejavnik uspeha, kjer morajo lokalni uporabniki preveriti ali 

prevedeni podatki tudi v novem sistemu podpirajo proces na enak način kot v 

podedovanem sistemu. V kolikor se je v novem sistemu proces načrtovano spremenil, 

je naloga centralnih članov ekipe, da lokalne predstavnike izobrazi o novih procesih ter 

različicah, ki jih omogočajo matični podatki. To je ključna aktivnost za identifikacijo 

pomanjkljivo definiranih pravil ali pravil, ki potrebujejo spremembo.  

Dejavnik je bil izpostavljen s strani centralnega procesnega svetovalca, funkcijskega 

vodje projektne izdaje, predstavnika segmenta ter vseh lokalnih predstavnikov. Zaradi 

prvega stika novih procesov in novih podatkov je izjemno pomembno, da imajo lokalni 

predstavniki na voljo dovolj časa za spoznavanje novega okolja ter za testiranje vseh 

možnih procesov znotraj sistema. Testiranje pomeni tako trening novih procesov kot 

priložnost za odkrivanje napak in posledično spremembo pravil za prenos matičnih 

podatkov. 

• Čiščenje podatkov v podedovanem sistemu 

Podedovani sistemi in v njih vzdrževani materiali vsebujejo množico polj, ki lahko 

vsebujejo napačne vrednosti. Čiščenje podatkov v podedovanem sistemu je nujno za 

zagotovitev pravilnega prenosa matičnih podatkov v nov sistem, saj bi se v nasprotnem 

primeru napake iz podedovanega prenesle tudi v nov sistem. Četudi bi napako odkrili 

med testiranjem podatkov in procesov, teh sprememb ni mogoče vpeljati v pravila za 
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prenos podatkov, saj bi vplivali tudi na druge materiale, kjer je ta ista vrednost pravilno 

vzdrževana. Velja pravilo, da so vrednosti v podedovanem sistemu tiste, na podlagi 

katerih se oblikuje pravilo za prenos. 

Dejavnik je bil izpostavljen predvsem s strani centralnega podatkovnega vodje in 

centralnega skrbnika za prenos matičnih podatkov, a dejansko gre za aktivnost od katere 

je odvisen uspeh projekta. Gre za proces, ki lahko močno poenostavi ali močno oteži 

postopek postavljanja pravil za prenos podatkov v nov sistem, posledično tudi na 

pravilnost izvajanja procesov v novem sistemu. 

• Orodje, ki je sposobno obvladati pravila za prevajanje 

Pravila za prenos matičnih podatkov so lahko enostavna ali pa zelo kompleksna, prav 

tako je lahko število materialov nizko ali pa zelo visoko. Orodje, ki ga uporablja 

Podatkovni kompetenčni center za podporo prenosu matičnih podatkov, mora biti 

namensko orodje, ki je zmožno obvladovati ogromne količine podatkov in ki lahko 

pridobi podatke neposredno iz podedovanega ERP sistema. Orodje mora imeti možnost 

vnosa ali programiranja pravil, ki so določena s strani projektne ekipe in na podlagi teh 

pravil pravilno prevesti podedovane vrednosti na nove. Orodje mora biti tudi sposobno 

prikazati prevedene podatke na uporabniku prijazen način, na primer v Excel datoteki. 

Dejavnik je bil izpostavljen s strani centralnega podatkovnega vodje in centralnega 

skrbnika matičnih podatkov, ki orodje izpostavljata kot ključno za zmožnost prevoda 

podatkov na podlagi določenih pravil, saj so ta zelo kompleksna in jih ne bi bilo možno 

spremljati v nenamenskem orodju. Procesni svetovalec ter lokalni predstavniki pa 

vrednost orodja vidimo v zmožnosti prikaza prevedenih pravil v uporabniku prijazni 

obliki. 

• Uporaba MDM orodja za upravljanje podatkov v novem sistemu 

Dejavnik uspeha ni neposredno povezan s prenosom, je pa povezan z zagotavljanjem 

kvalitete prenesenih matičnih podatkov v novem sistemu. Ob pričetku uporabe novega 

sistema in podatkov se brez namenskega MDM orodja lahko zgodi, da se kvaliteta 

podatkov poslabša. S tem bi se izgubila vrednost, ki so jo prinesle vse aktivnosti 

povezane s čiščenjem podatkov v podedovanem sistemu in s prenosom matičnih 

podatkov. Tako je orodje za upravljanje podatkov, orodje MDM, izpostavljeno kot 

ključni dejavnik uspeha za zagotavljanje stalne kvalitete matičnih podatkov tudi po 

prenosu in ob uporabi v novem sistemu. Namen orodja je, da s pravili ali z nadzorom 

možnosti, ki jih uporabnik lahko izbere na posameznem materialu, omogoča le izbor 

tistih vrednosti, ki jih proces dovoljuje, ne pa tudi tistih, ki jih na primer Segment ali 

lokacija ne želita oziroma ne smeta uporabljati. 

Dejavnik je bil izpostavljen s strani funkcijske vodje, predstavnika segmenta in 

lokalnega lastnika podatkov. Izpostavljajo, da bi se navade, ki jih imajo uporabniki iz 

podedovanih sistemov, hitro razširile v nov sistem v kolikor ne bi obstajal nadzor nad 

tem kaj uporabniki vnesejo. MDM orodje je tako ključno za ohranjanje kakovosti 

prenesenih podatkov ter za zagotavljanje visoke stopnje kakovosti tudi za nove matične 

podatke, ki jih bodo uporabniki ustvarili v novem sistemu. 



62 

 

Ključne dejavnike uspeha, kot so prikazani na sliki 23, sem identificiral na podlagi lastnih 

izkušenj ter mnenj udeležencev znotraj konkretnega primera, projekta One ERP. Ob širšem 

pregledu strokovne literature na temo ključnih dejavnikov uspeha v ERP projektih, katere 

omenjam v poglavju 2.2 Ključni dejavniki uspeha prenosa matičnih podatkov, sem večinoma 

naletel na članke in prispevke, ki se osredotočajo na splošne ključne dejavnike uspeha v ERP 

projektih. Ti dejavniki so na primer podpora vodstva, management sprememb, projektno 

vodenje, komunikacija, izobraževanje uporabnikov in prenova poslovnih procesov. Le 

majhen del razpoložljive literature pa se je osredotočal na posamezna področja znotraj ERP 

projektov, kot je na primer proces prenosa matičnih podatkov materialov med ERP sistemi. 

Razlog za nizko razpoložljivo literaturo in mogoče tudi slabo raziskanost specifičnih 

procesov gre lahko iskati v razmerju med samo velikostjo ERP projektov in množico 

procesov, ki vanje spadajo. Razumljivo je, da največ pozornosti pritegne analiza celotnega 

projekta, manj pa posamezni procesi znotraj njega. Ob vedenju, da je ERP projekt navadno 

zelo obsežen in sestavljen iz številnih manjših procesov, postane bolj jasno, da vsi ti manjši 

procesi z raziskovalnega vidika niso enako zanimivi in tudi ne morejo biti pokriti v enakem 

obsegu.  

V strokovni literaturi kot ključne dejavnike uspeha prenosa matičnih podatkov avtorji 

izpostavljajo predvsem razumevanje podatkov, njihovo preverjanje ter testiranje, 

vključenosti primernih oseb in jasno oblikovanje zahtev. Na podlagi analize projekta One 

ERP sem identificiral podobne in tudi nekaj dodatnih ključnih dejavnikov uspeha prenosa 

matičnih podatkov, ki jih v literaturi nisem zasledil, v obravnavanem primeru pa so se 

izkazali kot nujni za dosego dobrega rezultata.  

Podobno kot avtorji v strokovni literaturi tudi sam ugotavljam, da so ključni za uspešen 

prenos matičnih podatkov usposobljeni sodelujoči. Le tako proces lahko teče od začetka do 

konca brez večjih pretresov in z dobrimi rezultati. Kar ob tem izpostavljam, je predvsem 

potreba po definiciji vlog in odgovornosti znotraj procesa prenosa podatkov. Ta del se mi 

zdi pomemben, saj predvsem lokalni uporabniki v projekt vstopajo z mišljenjem, da 

odgovornost leži na centralnih predstavnikih, pa temu ni tako. Namesto tega morajo lokalni 

uporabniki v projekt vstopiti z vedenjem, da so oni sami lastniki podatkov tako v 

podedovanem kot tudi v novem sistemu in s tem soodgovorni za uspeh. Pomembna je tudi 

komunikacija med udeleženci, ki je sicer omenjena kot ključni dejavnik uspeha ERP 

projekta, ni pa bila izpostavljena kot dejavnik procesa prenosa podatkov. Jasno 

komunikacijo ocenjujem kot kritično, saj na ta način lahko zagotovimo enako stopnjo 

razumevanja med vsemi sodelujočimi, kar je še posebej pomembno v obravnavanem 

primeru, kjer sodelujoči prihajajo iz različnih celin, različnih časovnih pasov in se navadno 

sporazumevajo v jeziku, ki ni njihov materni jezik. 

Jasno je, da je razumevanje podatkov nujno in eden ključnih dejavnikov za sodelovanje v 

procesu. Literatura ob tem omenja predvsem potrebo po razumevanju podatkov v 

podedovanem sistemu, na podlagi izkušenj na obravnavanem projektu pa menim, da je 

enako pomembno tudi razumevanje podatkov v novem sistemu. Ključno je, da vsi 
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uporabniki, tako centralni kot lokalni, poskušajo razširiti svoje znanje z manjkajočim delom. 

Pri centralnih predstavnikih to pomeni, da se morajo izobraziti o namenu in uporabi 

podatkov v podedovanem sistemu, lokalni uporabniki pa o tem istem v novem sistemu. Le 

tako lahko pride do razumevanja in povezave med starim in novim, kar je nujno za določitev 

kakovostnih pravil za prenos. Literatura kot splošen dejavnik uspeha v ERP projektih omenja 

izobraževanje končnih uporabnikov, ki ga razumem kot izobraževanje uporabnikov o 

procesih v novem ERP sistemu. A uporabniki poleg izobraževanja o procesih potrebujejo 

tudi izobraževanje o podatkih, ki ga izpostavljam kot ključni dejavnih uspeha v 

obravnavanem primeru. V vseh projektnih izdajah smo v neki točki prišli do situacije, kjer 

končni uporabniki niso bili seznanjeni s pomeni posameznih referenčnih matičnih podatkov. 

Ker je nov ERP sistem namenjen prav končnim uporabnikom, je nujno da uporabniki ne 

pridobijo znanja le na področju procesov, torej znanja kako nekaj narediti, pač pa tudi na 

področju podatkov, torej kakšen podatek morajo uporabiti, če želijo proces izvesti drugače. 

Čiščenje podatkov v podedovanem sistemu, oblikovanje pravil za prenos, testiranje 

podatkov v novem sistemu ter vzpostavitev MDM orodja so ključni dejavniki uspeha, 

izpostavljeni tako v strokovni literaturi kot identificirani v obravnavanem primeru. Poleg teh 

dejavnikov sam izpostavljam še uporabo namenskega orodja za prevajanje in prikaz 

podatkov, ki je zmožno slediti zapletenim pravilom. Brez takšnega orodja bi bilo 

vzpostavljena pravila zaradi kompleksnosti težko ali nemogoče prevesti na nove vrednosti. 

Med ključnimi dejavniki uspeha, ki so izpostavljeni v literaturi, nisem pa jih identificiral v 

konkretnem primeru, izpostavljam dejavnik podpore vodstva. Res je, da je vodstvo podjetja 

zavezano projektu One ERP, a te podpora v procesu prenosa matičnih podatkov ne vidim 

kot kritične, saj se zaposleni zavedajo pomena podatkov in možnih posledic v kolikor pride 

do napačnega prenosa. Gre za zanimivo spoznanje glede na zelo odprt način vzdrževanja 

matičnih podatkov v podedovanih sistemih. 

4.3.4 Vzdrževanje in zagotavljanje kakovosti 

Po zaključku prenosa podatkov iz podedovanega v nov sistem se prične faza rednega 

vzdrževanja matičnih podatkov in zagotavljanja kakovosti. Če predpostavljamo, da so 

podatki ob samem prenosu v nov sistem vzdrževani z visoko stopnjo kakovosti in v skladu 

s pravili ter procesi, je naloga faze, da se tak nivo ohraniti tudi v prihodnje in na vseh 

materialih, tudi na novo ustvarjenih. 

Podjetje je skladno z zavezujočo smernico o vpeljavi orodja za vzdrževanje matičnih 

podatkov materiala izbralo in vpeljalo MDM orodje za vzdrževanje matičnih podatkov 

materiala na nivoju celotne organizacije. Orodje sledi konceptu opisanemu v poglavju 4.2.2 

TO-BE koncept in prikazanemu na sliki 12. Namen orodja je vpeljava enotnega načina 

vzdrževanja matičnih podatkov, zagotavljanja kvalitete podatkov ter delna ali popolna 

avtomatizacija kreiranja novih materialov na podlagi pravil. 
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Orodje deluje kot dodatek ERP sistemu, do katerega uporabniki dostopajo preko brskalnika. 

Dostop do MDM orodja je omogočen vsem uporabnikom, dostopne pravice za urejanje pa 

le izbranim uporabnikom na podlagi več kriterijev, kot so lokacija, produktna linija in vloga 

uporabnika znotraj teh dveh kriterijev. Glede na dostopne pravice imajo uporabniki možnost 

ustvarjanja ali spreminjanja podatkov v skladu z vnaprej postavljenimi pravili. Pravila 

vzdrževanja matičnih podatkov so nastavljena na različnih nivojih glede na potrebe 

Segmenta ali lokalne organizacije, vedno pa morajo biti v skladu z globalnimi pravili.  

Slika 24: Proces vzdrževanja matičnih podatkov materiala 

 

Vir: lastno delo. 

Kot je prikazano na sliki 24 si le uporabniki z dostopnimi pravicami obojestransko 

izmenjujejo podatke z uporabniškim vmesnikom, torej sta omogočena tako prikaz kot 

sprememba, brez pravic gre izmenjava podatkov le v smeri uporabniškega vmesnika proti 

uporabniku, torej le prikaz podatkov. Uporabniški vmesnik v primeru, da uporabnik s 

pravicami za urejanje podatkov vnese spremembo matičnega podatka, ta vnos preveri z bazo 

pravil ter vnos potrdi ali zavrne. V primeru zavrnitve vnosa se vrednost izbriše iz 

uporabniškega vmesnika, kar uporabniku onemogoči shranjevanje vrednosti. V primeru, da 

vnos ustreza nastavljenim pravilom, se vnos obdrži, uporabnik pa lahko tak vnos shrani. V 

tem primeru se vrednost zapiše neposredno v podatkovno bazo ERP sistema in je takoj 

upoštevana kot nova vrednost materiala in uporabljena v vseh procesih znotraj ERP sistema.  

Dodana vrednost MDM orodja je možnost samodejnega kreiranja novih materialov na 

podlagi pravil, s čimer se lahko pomembno zmanjša možnost napak, do katerih pride zaradi 

človeškega faktorja. Orodje tako nove zapise vedno preverja s postavljenimi pravili in v 

kolikor nov zapis ustreza pravilu, avtomatično doda vnaprej definirane vrednosti. Omogoča 

tudi avtomatično razširitev na druge lokacije, kar je posebej uporabno na primer pri 

prodajnih organizacij, saj nov material takoj po odprtju v proizvodni enoti avtomatično 

postane na voljo za prodajo v prodajni organizaciji. 



65 

 

Slika 25: Proces avtomatičnega kreiranja novega materiala 

 

Vir: lastno delo. 

Popolnoma enak način uporabe kot je prikazan na sliki 25 je redek, saj morajo biti procesi 

in pravila dodelani do najmanjše potankosti. Konkretno imamo v organizaciji le eno enoto, 

kjer se nov material avtomatično kreira sam, v večini ostalih enot pa je avtomatizacija 

kreiranja omejena na nekaj polj. Cilj je, da se visoka stopnja samodejnega kreiranja novih 

matičnih podatkov uvede v vse Segmente, vendar enkrat v prihodnosti. Ocenjujemo, da bi 

bil postopek postavljanja pravil v tem trenutku preveč obsežen, hkrati pa zaradi nizke stopnje 

uporabe One ERP sistema mogoče celo nesmiseln, saj bi ob vsaki novi projektni izdaji 

morali preveriti vsa nastavljena pravila in jih prilagoditi novim lokacijam. Zaradi tega je bolj 

učinkovito, da se na tej stopnji osredotočimo na kakovost in na razumno stopnjo 

samodejnega izpolnjevanja podatkov, več pa takrat, ko bo One ERP edini sistem v uporabi. 

Sam sem v procese povezane z uporabo MDM orodja udeležen predvsem v elementih 

planiranja in proizvodnje, ki so definirani znotraj matičnih podatkov materiala. Moja vloga 

v teh procesih je identifikacija vrednosti, ki so na voljo določenemu segmentu ali določeni 

lokaciji na podlagi identificiranih procesov znotraj aktivnosti »Analiza skladnosti in 

neskladnosti«. Te možne vrednosti so določene na podlagi kombinacije Segmenta, kateremu 

lokacija pripada in procesov, ki jih lokacija uporablja. Obstaja na primer seznam referenčnih 

matičnih podatkov, ki jih določen Segment ne želi uporabljati, zaradi česar posamezni 

lokaciji ne smejo biti na voljo znotraj MDM orodja. 

Kljub temu, da MDM orodje za vzdrževanje matičnih podatkov materiala omogoča 

vzdrževanje na podlagi pravil, vseeno lahko pride do odstopanj in pomanjkljive kvalitete 

podatkov. Do odstopanj lahko pride iz različnih razlogov, najpogostejša sta napačno 

strukturirana pravila in ročni posegi v matične podatke neposredno v ERP sistemu. Do 

napačno strukturiranih pravil lahko pride zaradi nepoznavanja procesov ali zaradi odvisnih 

nastavitev referenčnih matičnih podatkov, kjer eno pravilo ne namenoma vpliva na ostala 

pravila. V tem primeru je potrebna detajlna analiza procesa in prenova postavljenih pravil, 
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MDM orodje pa neskladnosti ne prepozna. V primeru ročnih posegov v matične podatke 

neposredno v ERP sistemu obstaja rešitev, ki je pod posebnimi pogoji na voljo ozkemu krogu 

uporabnikov. V teh primerih lahko uporabniki svobodno spreminjajo in shranjujejo 

vrednosti matičnih podatkov, brez da bi se te vrednosti predhodno preverile z veljavnimi 

pravili. V omenjeni situaciji orodje prepozna neskladnost s pravili, vendar šele po zapisu v 

ERP bazo, torej orodje vnosa ne more preprečiti. 

Za opisane primere v podjetju uporabljamo poročila, ki jih na podlagi dejanskih zapisov v 

sistemu pripravlja Podatkovni kompetenčni center, pravila pa so pripravljena s strani 

centralnih svetovalcev. Poročila so zgrajena na podlagi naprednejših pravil, ki jih zaradi 

kompleksnosti ni mogoče vgraditi v MDM orodje. Poročilo bere zapisane matične podatke 

v ERP bazi in jih primerja s pripravljenimi naprednimi pravili, nato pa pripravi Excel 

datoteko z navedenimi odstopanji. Datoteka z odstopanji se nato deli z odgovornimi 

deležniki, ki imajo nalogo, da odstopanja odpravijo. Definirani deležniki so lokalni 

uporabniki ter zaposleni v Oblikovnem in Podatkovnem kompetenčnem centru. V tabeli 12 

je prikazan primer poročila in pravil, katere sem pripravil sam, a se zaradi tehničnih 

podrobnosti z vsebino ne bomo ukvarjali. 

Tabela 12: Primer poročila z odstopanji v vrednostih matičnih podatkov materiala 

Odgovorni 

deležnik 
Opis pravila 

Aktivnost za 

odpravo 

Število 

zapisov 

Lokalni 

uporabnik 

Označi materiale, kjer je material globalno 

označen za brisanje, lokalni status pa ni enak 

»78 – material brisan«  

Prilagodi lokalni 

status materiala 

globalnemu statusu 

1635 

Lokalni 

uporabnik 

Označi materiale, kjer lokalni status označuje 

material kot »v uporabi« (statusi 47, 49, 51, 52, 

56, 71, 72), globalni status pa kaže, da so 

matični podatki v procesu kreiranja (status 30) 

Prilagodi globalni in 

lokalni status 
229 

Lokalni 

uporabnik 

Označi materiale, ki se planirajo v sistemu 

APO, a vrednost polja Skupina za planiranje ni 

enaka Z0 ali ZB ali ZC ali ZM 

Prilagodi vrednost 

polja Skupina za 

planiranje 

0 

Lokalni 

uporabnik 

& PKC  

Označi materiale, kjer je dovoljena priprava 

plana prodaje, niso pa vzdrževani podatki o 

porabi plana  

Vnesi parametre za 

porabo plana prodaje 
5 

Lokalni 

uporabnik 

& OKC 

Označi materiale, kjer je lokacije = B601 in 

oznaka posebnega ključa nabave = AI in 

varnostna zaloge >0; Način planiranja pa ni 

enak »H« ali Strategija materiala ni enaka = Z1 

Informativno –

vrednosti ne sledijo 

priporočilom 

Segmenta 

2 

Prirejeno po Danfoss (2020b). 
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SKLEP 

S ključnimi dejavniki uspeha se srečujemo na različnih področjih, predvsem v poslovnem 

življenju, čeprav jih je moč zaslediti tudi na drugih področjih. Njihova značilnost je, da 

morajo biti določeni vnaprej ter da so namenjeni doseganju dobrih rezultatov na ključnih 

točkah aktivnosti, za katere so postavljeni ter za zagotavljanje dobrega rezultata procesa kot 

celote. V tem magistrskem delu sem se ukvarjal z iskanjem odgovora na eno od pomembnih 

vprašanj, ki bi si ga moralo zastaviti vsako podjetje preden prične uvajati nov informacijski 

sistem. Ne gre za velikokrat raziskane dejavnike uspeha vpeljave informacijskega sistema, 

pač pa za vprašanje o ključnih dejavnikih uspeha znotraj specifičnega procesa vpeljave 

informacijskega sistema. V delu sem se tako ukvarjal z raziskovanjem ključnih dejavnikov 

uspeha prenosa matičnih podatkov materiala, kjer gre po mojem mnenju za velikokrat 

prezrto vprašanje, katerega velik pomen se izriše šele tekom vpeljave informacijskega 

sistema, a ima hkrati pomemben, če ne ključen vpliv na uspešnost vpeljave tega.  

Namen dela je bil razviti ključne dejavnike uspeha prenosa matičnih podatkov materialov 

med ERP sistemi na konkretnem primeru. Gre za meni osebno zanimivo temo, ki pa se je ob 

pregledu dostopne strokovne literature izkazala kot malo raziskana, saj je bilo na voljo 

relativno malo gradiva, ki bi se ukvarjalo z obravnavano tematiko. Avtorji se ukvarjajo 

predvsem s ključnimi dejavniki uspeha vpeljave informacijskega sistema kot celote, katere 

pa ne moremo povsem enačiti z obravnavano temo. Kljub temu sem z analiziranjem 

razpoložljivega gradiva uspel spoznati nekaj ključnih dejavnikov uspeha prenosa matičnih 

podatkov materiala med ERP sistemi in jih nato primerjati z dejavniki uspeha, ki sem jih 

identificiral na konkretnem primeru. V prvem delu naloge sem ob ključnih dejavnikih uspeha 

prenosa matičnih podatkov raziskoval še vrste podatkov, MDM orodja in ERP sisteme, saj 

se vsa ta področja navezujejo na temo naloge in v nadaljevanju na praktičen primer.  

Analiza primera in posledično identifikacija ključnih dejavnikov uspeha je bila izvedena na 

primeru podjetja Danfoss in programa One ERP, namen katerega je popolna prenova 

procesov in zamenjava 19 različnih ERP sistemov z enim samim ERP sistemom ponudnika 

SAP. Identificiranih 14 ključnih dejavnikov, razvrščenih v 3 razrede, sem oblikoval s 

pomočjo pogovorov s predstavniki različnih vlog, aktivno vpletenih v projekt vpeljave ERP 

rešitve ter na podlagi lastnih 4 leta trajajočih izkušenj z dela na projektu. 

Ob pogovoru s predstavniki različnih vlog sem ugotovil, da si ključne dejavnike uspeha 

prenosa matičnih podatkov med ERP sistemi predstavljamo vsak po svoje, a hkrati zelo 

podobno. To si razlagam z dejstvom, da vse izprašane vloge različno aktivno in različno 

poglobljeno sodelujejo v procesu, a cilj vseh je skupen. Ta raznolikost in podobnost je tudi 

omogočila, da sem lahko ustvaril tri razrede, v katere sem na koncu razdelil identificirane 

ključne dejavnike. Razredi, v katere sem razvrstil ključne dejavnike uspeha, so »Sodelujoči«, 

»Znanje« ter »Procesi in orodja« in predstavljajo krovne skupine v katere spadajo 

identificirani dejavniki uspeha. Ob primerjavi identificiranih ključnih dejavnikov uspeha na 

primeru in njihovi primerjavi s strokovno literaturo sem ugotovil, da so si med seboj v 
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marsičem podobni, a hkrati vsebujejo tudi dejavnike, ki jih literatura ne vsebuje ter obratno. 

To odstopanje pripisujem dejstvu, da so dejavniki iz te naloge oblikovani na podlagi 

spoznanj v enem podjetju, dejavniki iz literature pa so nastali na podlagi raziskav iz več 

organizacij. A dejavnike iz te naloge smatram za poglobljene, utemeljene in veljavne za 

obravnavan primer, zaradi česar tudi ocenjujem, da je cilj naloge dosežen. 

V tem zadnjem delu poleg matičnih podatkov materiala želim izpostaviti pomen vseh 

matičnih podatkov, ki jih podjetje prenaša med ERP sistemi. Celotno področje oziroma 

specifična področja matičnih podatkov se mi zdijo strokovno malo izpostavljena, a jim je z 

vidika podjetja vredno nameniti pozornost, saj močno vplivajo na uspeh uvedbe ERP 

sistema. Po izkušnjah s projekta je prav celoten rezultat prenosa matičnih podatkov tisti 

ključen element, od katerega je odvisno s kakšno stopnjo nervoze predstavniki centralne in 

lokalne ekipe vstopajo v fazo podpore po prehodu v živo, od česar je generalno odvisen 

uspeh projektne izdaje. In uspeh ni odvisen le od tega, kako uspešno so preneseni matični 

podatki materiala, pač pa tudi vsi ostali matični podatki. Zato je vredno identificirati ključne 

dejavnike uspeha za prav vse matične elemente, saj tudi med temi obstajajo razlike. 
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