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1. Uvod 

Današnjega poslovnega sveta si ne moremo več predstavljati brez elektronskega 
poslovanja. Elektronsko poslovanje namreč danes imenujemo vse, kar delamo v sklopu 
svoje poslovne dejavnosti s pomočjo računalniških aplikacij in računalniških omrežij. V 
podjetjih se za poslovno komuniciranje namesto telefona vedno pogosteje uporablja 
elektronska pošta, internet omogoča nove, enostavnejše možnosti za dostop do poslovnih 
partnerjev, med drugim tudi do bank.  

Uporaba elektronskega plačilnega prometa v sodobnih podjetjih je danes nekaj povsem 
vsakdanjega. V podjetju prihrani veliko časa, saj pot v bančno poslovalnico v večini 
primerov ni več potrebna. Prav tako prihrani kar nekaj denarja, saj so storitve v 
elektronskem bančništvu cenejše kot pri poslovanju prek bančnega okenca. Ta bančna 
storitev  se v podjetju uporablja predvsem za plačevanje računov dobaviteljev in vpogled v 
transakcije na bančnem računu. Računi dobaviteljev, ki jih je potrebno plačati, pa so že 
zavedeni v podatkovni bazi podjetja. Tako se z uporabo elektronskega plačilnega prometa 
ne izogemo dvojnemu vnosu podatkov, ker račun najprej zavedemo v podatkovni bazi 
podjetja, nato pa še v programu za elektronski plačilni promet. Dvojnemu vnosu podatkov, 
najprej v informacijski sistem v podjetju in nato še enkrat v aplikacijo za elektronski 
plačilni promet, bi se torej izognili s povezavo teh dveh sistemov. Te problematike se bom 
lotila v svojem diplomskem delu.  

Prvi cilj diplomskega dela je uvrstiti elektronsko bančništvo v okvir elektronskega 
poslovanja. Drugi cilj je prikazati arhitekturo in značilnosti sodobne informacijske podpore 
v podjetjih. Tretji in glavni cilj pa je opredeliti in razviti programski vmesnik, ki povezuje 
sodobni informacijski sistem podjetja ter internetno bančno aplikacijo, namenjeno 
plačilnemu prometu. Primarni namen je obravnava trenutno v poslovnem svetu najbolj 
pogosto uporabljenega načina združevanja dveh različnih sistemov v enem podjetju. Na ta 
način je namreč možno povezati skoraj vse različne aplikacije v podjetju. Sekundarni 
namen pa je povzetek temeljnih spoznanj in poslovnih praks o elektronskem poslovanju in 
elektronskem bančništvu ter prikaz sodobne informacijske podpore podjetju. 

Diplomsko delo je razdeljeno na tri dele, ki sledijo zadanim ciljem. V prvem delu bom na 
splošno predstavila elektronsko poslovanje in v okviru elektronskega poslovanja 
elektronsko bančništvo. Po obstoječi literaturi bom opredelila elektronsko poslovanje, 
njegove sestavine, ter predstavila, kako na tako poslovanje gledajo slovenska podjetja. 
Elektronsko bančništvo je le ena od dejavnosti, ki jih lahko počnemo v okviru 
elektronskega poslovanja. Ker je diplomsko delo osredotočeno ravno na to dejavnost, bom 
opisala, kakšne storitve so možne v okviru elektronskega bančništva, kakšne oblike 
elektronskega bančništva poznamo in nenazadnje tudi prednosti in slabosti, ki se v 
splošnem pripisujejo elektronskemu bančništvu. 
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V drugem delu bom govorila o informacijskem sistemu v podjetju oziroma bolj natančno o 
delu informacijskega sistema, ki ga predstavlja programska oprema. Na kratko bodo 
predstavljene aplikacije, ki sestavljajo ta informacijski sistem, bolj podrobno pa se bom 
posvetila enemu izmed tehnoloških delov sistema,  tako imenovani celoviti programski 
rešitvi ali z angleško kratico, ki je tudi pri nas dodobra uveljavljena, »ERP« sistemu (iz 
angl. Enterprise Resource Planning). Ogledali si bomo razvoj teh sistemov, razloge za 
uvedbo le-tega v podjetju, stroške uvedbe ter razmere na trgu ponudnikov teh sistemov. 

Tretji del diplomskega dela je zamišljen ko povezava prvih dveh. V njem bom namreč 
predstavila idejo povezave ERP sistema in elektronskega bančništva. Opisala bom 
značilnosti relacijskih baz podatkov, ki v večini primerov stojijo za ERP sistemi in hranijo 
vse podatke, ki jih uporabniki v podjetju vnesejo v sistem. Opisala bom tudi TKDIS 
standard, ki se uporablja za prenos podatkov v bančni sistem. In nazadnje še predstavila 
vmesnik, to je povezovalni program, ki zna prebrati podatke iz baze podatkov in jih 
pretvoriti v zahtevano obliko zapisa za prenos v bančno aplikacijo, ki smo ga razvili pri 
našem delu v podjetju Our Space d.o.o., kjer sem sodelovala kot članica tima, zadolžena za 
postavitev podatkovnega modela procesa .  

 

2. Elektronsko poslovanje in elektronsko bančništvo 

2.1. Elektronsko poslovanje 

Elektronsko poslovanje pomeni prehod s klasičnega načina sporazumevanja preko telefona 
in papirnih dokumentov na sporazumevanje v elektronski obliki. Pojem elektronsko 
poslovanje izhaja iz angleškega izraza electronic commerce1 in obsega naslednje sestavine 
(Toplišek, 1998, str. 4): 

1. Način dela: elektronska izmenjava podatkov, deloma tudi samodejne transakcije, 
informacijski tokovi,... 

2. Vsebine poslovanja, ki so skoraj neomejene: blago, storitve, plačevanje, pred in 
poprodajne aktivnosti, delovanje državnih organov in javnih služb... 

3. Tri glavne skupine udeležencev: podjetja/podjetniki, državne/javne službe in 
posamezniki (potrošniki in uporabniki) 

Danes se v angleščini namesto izraza electronic commerce, ki je po pomenu precej ozek, 
veliko pogosteje uporablja izraz e-business. Ta izraz bolje odraža vsebino, saj danes 
imenujemo elektronsko poslovanje vse, kar delamo v sklopu svoje poslovne dejavnosti s 
pomočjo računalniških aplikacij in računalniških omrežij (Jerman-Blažič, 2001, str. 11).  

                                                 

1 S kratico EC. 
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Elektronsko poslovanje pomeni sklepati posle elektronsko in temelji na elektronskem 
procesiranju in prenosu podatkov, vključno z besedilom, zvokom in sliko (Cestnik, 2002, 
str. 2). V najširšem smislu vključuje uporabo vseh oblik informacijske in komunikacijske 
tehnologije v poslovnih odnosih.  

Tehnološke sestavine elektronskega poslovanja so računalnik, aplikacija in komunikacije. 
K tem sestavinam pa štejemo še organizacijo poslovanja, saj šele skupaj z njo osnovne 
tehnološke sestavine podpirajo cilje poslovanja podjetja (Gradišar, 2003, str. 21). Sestavine 
elektronskega poslovanja so prikazane na Sliki 1. 

Slika 1: Sestavine elektronskega poslovanja 

 

Vir: Gradišar, 2003, str. 22. 

Med prednosti elektronskega poslovanja v podjetju bi lahko šteli možnost lažjega iskanja 
najugodnejšega ponudnika želene storitve ali proizvoda med ponudniki po vsem svetu, 
dostop do novih vrst proizvodov in storitev, pocenitev poslovnih transakcij v zvezi s 
trženjem, proizvodnjo, transportom, pridobivanjem in izvajanjem naročil zaradi boljšega 
prilagajanja ponudbe povpraševanju in hitrejše odzivnosti. Podjetje ima pri elektronskem 
poslovanju neposreden stik s kupci in dobavitelji. To jim na strani kupcev omogoča boljšo 
analizo trga, lažjo oceno novih tržnih priložnosti ter stalno primerjavo s konkurenti. Na 
strani dobaviteljev pa imajo v vlogi kupcev večjo pogajalsko moč, saj imajo enostaven 
pregled nad ponudniki določene storitve ali proizvoda (Cestnik, 2002, str. 4).  

Slabosti elektronskega poslovanja pa so vprašljiva varnost podatkov, sprejemanje novih 
načinov plačevanja, dostopnost elektronske infrastrukture in hitrost, cena, ki jo morajo za 
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tak način poslovanja plačati tako kupci kot podjetja, pravne nedorečenosti ter nenazadnje 
jezikovne in kulturne ovire (Cestnik, 2002, str. 4).  

V okviru projekta RIS so v letih 2002 in 2003 izvedli raziskavo o tem, kako slovenska 
podjetja gledajo na e-poslovanje (Vehovar, 2002). Ugotovili so, da se e-poslovanje v 
Sloveniji hitro širi, saj 93% podjetij uporablja internet, 58% podjetij pa uporablja e-
poslovanje. Večina podjetij pričakuje, da bo v naslednjih dveh ali treh letih e-poslovanje 
postalo standard v njihovi panogi, čeprav se podobna pričakovanja iz leta 1999 niso 
uresničila. Vendar pa le redka podjetja pričakujejo, da bodo v naslednjih petih letih več kot 
tretjino dohodka ustvarila na internetu. V podjetjih so večinoma mnenja, da uvajanje 
interneta povečuje produktivnost, neposredno pa ne povečuje prihodkov.  

V tej raziskavi so tudi ugotovili, da v okviru aplikacij za elektronsko poslovanje posebej 
hitro narašča uporaba elektronskega bančništva ter elektronsko naročanje. Elektronska 
naročila sprejema 53% podjetij, naročila pa v skupnem predstavljajo slabo desetino vseh 
naročil. Pri tem pa je zelo velika ovira nepovezanost sistemov za e-poslovanje v siceršnji 
informacijski sistem podjetja. Po raziskavi leta 2003 (Vehovar, 2003) je dve tretjini 
slovenskih podjetij izjavilo, da uporabljajo e-poslovanje, od tega jih dve tretjini uporablja 
e-poslovanje za notranje poslovanje in poslovanje z drugimi organizacijami. Za poslovanje 
s potrošniki in poslovanje z državno upravo pa e-poslovanje uporablja ena tretjina podjetij, 
ki  uporabljajo e-poslovanje. Po tej raziskavi je zadovoljstvo z e-poslovanjem izredno 
visoko, saj je e-poslovanje prvi vrsti skrajšalo trajanje in izboljšalo kakovost poslovnih 
procesov. 

Značilne vrste e-poslovanja so se oblikovale glede na to, kdo so udeleženci v e-poslovanju. 
Tri glavne skupine udeležencev so podjetja, posamezniki kot končni uporabniki ter 
državne in javne službe. Poslovanje poteka med skupinami in znotraj teh skupin (Gradišar 
et al., 2005, 140-145): 

• Poslovanje med podjetji (angl. Business to Business, B2B), ki je največja in 
najstarejša vrsta e-poslovanja ter zajema različne oblike e-poslovanja od 
elektronskega bančništva za pravne osebe do povezav med podjetjem in njegovimi 
dobavitelji. 

• Poslovanje med podjetji in potrošniki (angl. Business to Consumer, B2C), kot so 
elektronsko bančništvo za fizične osebe, elektronsko trgovanje ter izobraževanje na 
daljavo. 

• Poslovanje med potrošniki (angl. Consumer to Consumer, C2C), kot je uporaba e-
tržnic in e-oglasnikov. 

• Poslovanje med javno oziroma državno upravo in podjetji (angl. Government to 
Business, G2B), kot je naprimer oddaja elektronskih obrazcev za davke. 

• Poslovanje med javno oziroma državno upravo in državljani (angl. Government to 
Consumer, G2C), kot je naprimer oddaja elektronske napovedi za dohodnino. 
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• Poslovanje znotraj državne oziroma javne uprave (angl. Government to 
Government, G2G), kot je naprimer spremljanje podatkov o realizaciji proračuna. 

2.2. Elektronsko bančništvo 

Razvoj elektronskega poslovanja se je začel z razvojem računalniških omrežij in interneta, 
standardom za računalniško izmenjavo podatkov, katerega začetki segajo v leto 1968, ter s 
povezovanjem informacijske in telekomunikacijske tehnologije (Jerman-Blažič, 2001, 
str. 13). Banke so bile med prvimi, ki so v uporabi telekomunikacijskih in informacijskih 
povezav videle prednosti za svoje poslovanje. 

Do začetka 70-ih let 20. stoletja so banke med seboj komunicirale preko teleksa, ki je 
zadoščal le minimalnim varnostnim standardom, poleg tega pa ni bil avtomatiziran. Število 
teleksov je v tistih časih znašalo 10.000 na dan. Tako je 239 bank iz 15-ih držav ustanovilo 
združenje za avtomatizacijo teleksa. Imenovali so ga Society for Worldwide Interbank 
Financial Telecommunication ali s kratico S.W.I.F.T., po slovensko pa Omrežje bančnih 
organizacij. Njihova vizija je bila, da bi si s pomočjo informacijske in telekomunikacijske 
opreme lahko varno in zanesljivo izmenjevali standardizirana sporočila. Upali so, da bodo 
lahko v prihodnosti obdelali tudi do 300.000 sporočil na dan. Danes združenje šteje več kot 
7400 članov iz 199-ih držav, na dan pa obdelajo do 8 milijonov sporočil. Transakcijski čas 
pa se je zmanjšal s 30 minut na 20 sekund (Schrank, 2004). 

Bančništvo je še posebej ugodna dejavnost za elektronsko poslovanje. Bančne storitve z 
njim niso več omejene le na čas, ko so banke odprte, in na lokacije bančnih poslovalnic, 
storitve je mogoče precej poceniti, predvsem pa tako bankam kot tudi njihovim klientom 
prihrani veliko časa. Zato ne preseneča, da se elektronsko poslovanje prav v bančništvu 
razvija in krepi hitreje kot v drugih dejavnostih (Podlipnik, 2003, str. 26). 

Obstajata širša in ožja razlaga elektronskega bančništva. Po širši razlagi k elektronskemu 
bančništvu štejemo vse, kar je povezano z elektronskim poslovanjem, to pa so bančni 
avtomati, telefonsko bančništvo, avtomatski odzivniki, poslovanje prek bančnih 
terminalov, elektronsko bančništvo prek interneta in podobno, medtem ko imamo pri ožji 
razlagi v mislih le virtualno bančništvo oziroma bančništvo prek interneta (Cestnik, 2002, 
str. 6).  

Pojem elektronska banka torej opredeljuje način opravljanja bančnih storitev, ki jih bančni 
komitent lahko opravi neposredno s svojega delovnega mesta ali od doma brez neposredne 
pomoči bančnega uslužbenca in to kadarkoli, 24 ur na dan in 365 dni na leto (Kadivec, 
2000, str. 3). 

Delež ljudi, ki uporablja bančne storitve prek interneta se z razvojem in napredkom 
bančnih aplikacij veča, vendar v vsakdanjem življenju še vedno prevladuje urejanje 
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bančnih poslov z osebnim obiskom v banki. V grafu na Sliki 2 so prikazani deleži ljudi v 
nekaterih državah Evropske unije, ki uporabljajo posamezne bančne storitve: 

Slika 2: Način dostopa do banke v evropskih državah 

 

Vir: eBanking Strategies in Europe 2002, 2002, str.1. 

Na grafu seštevek vseh odgovorov ni enak stotim odstotkom, ker je bilo možno navesti več 
odgovorov. Dejstvo, da v večini držav seštevek presega sto odstotkov za le nekaj odstotnih 
točk, pokaže, da si večina uporabnikov izbere en način za dostop do bančnih storitev, ki ga 
ne spreminja. Ko uporabniki enkrat začnejo za dostop do bančnih storitev uporabljati 
internet, le še redko dejansko obiščejo banko (eBanking Strategies in Europe 2002, 2002, 
str. 1). 

V Sloveniji do svoje banke prek interneta dostopa okoli 19% aktivnih uporabnikov 
interneta. Odstotek uporabnikov e-bančništva je med uporabniki interneta že štiri leta enak, 
vendar absolutno število uporabnikov hitro narašča, saj se število uporabnikov interneta 
stalno povečuje (E-bančništvo 2004/1, 2004). Po tej oceni je Slovenija povsem primerljiva 
s povprečjem EU, kjer naj bi poleti 2002 elektronsko bančništvo v povprečju uporabljalo 
okoli 17% vseh uporabnikov interneta (eBanking Strategies in Europe 2003, 2003, str. 3). 

Če pa primerjamo odstotek uporabnikov e-bančništva v celotni populaciji, Slovenija 
močno zaostaja za prvo petnajsterico držav Evropske unije. V Sloveniji namreč e-
bančništvo uporablja 7% celotnega prebivalstva, v prvi petnajsterici evropskih držav pa 
14% (Slovenia, Country Report No. 10, 2003).  
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2.2.1. Storitve elektronskega bančništva 

Storitve elektronskega bančništva delimo na informacijske in transakcijske. Med 
informacijske spadajo informacije o stanjih in transakcijah na komitentovih računih, o 
dogajanju na kapitalskih trgih, borzi, kreditnih pogojih, obrestnih merah, menjalnih tečajih 
in podobno. Med transakcijske storitve pa spadajo vse storitve, ki vključujejo plačilne 
instrumente in jih razvrščamo v tri kategorije in sicer elektronski denar, sisteme, ki 
zahtevajo vodenje računov (elektronski ček) ter storitve plačevanja s plačilnimi karticami 
(Kovačič, 1997, str. 131). 

Ko govorimo o storitvah, se moramo zavedati dejstva, da je osnovna naloga bank hranjenje 
in posojanje denarja. Elektronsko bančništvo v bistvu ni bančna storitev, saj le omogoča 
elektronski dostop do bančnega računa in uporabo plačilnih ter kreditnih kartic (Miš 
Svoljšak, 1998, str. 7). 

2.2.2. Oblike elektronskega bančništva 

Elektronsko bančništvo se deli na tri osnovne segmente (Miš Svoljšak, 1999, str. 4-5):  

1. elektronsko poslovanje med organizacijami oziroma bankami 
2. elektronsko poslovanje znotraj organizacije oziroma banke 
3. elektronsko poslovanje med organizacijami oziroma bankami in strankami 

Na Sliki 3 na strani 8 so prikazane oblike elektronskega bančništva. 

Elektronsko bančništvo med bankami se razvija že zelo dolgo, pri čemer so na tem 
področju dosegli velike uspehe predvsem pri standardizaciji tehničnih rešitev in 
medsebojnem povezovanju. Vrhunec poskusov standardizacije medbančnega 
elektronskega poslovanja predstavlja uveljavitev sistema S.W.I.F.T., brez katerega si danes 
mednarodnega poslovanja ni več mogoče predstavljati.  

Elektronsko bančništvo znotraj banke je prepuščeno vsaki banki zase. Večina napora gre 
predvsem v razvoj aplikacij, ki bi avtomatizirale posamezne rutinske procese in tako 
zmanjšale stroške (Malenšek, 2002, str. 10). Predvsem gre tukaj za avtomatizacijo uvoza 
podatkov v bančni sistem in izvoz podatkov iz sistema. 

Elektronsko bančništvo med bankami in njihovimi klienti je v zadnjih letih v največjem 
vzponu, zato ga mnogi pojmujejo kar kot celotno elektronsko bančništvo. Razvoj gre v dve 
glavni smeri. Ena je uporaba raznih plačilnih in kreditnih kartic, s katerimi je moč 
opravljati ali kupiti storitve in blago na čim bolj enostaven način. Druga smer pa je 
razvijanje bančništva od doma, od kjer lahko klienti z uporabo sodobne tehnologije 
neposredno dostopajo do svojih računov. Sem štejemo opravljanje bančnih storitev preko 
interneta, preko telefona, preko mobilnega telefona ter preko interaktivne televizije 
(Malenšek, 2002, str. 10). 
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Slika 3: Oblike elektronskega bančništva 

 

Vir: Miš Svoljšak, 1999, str. 4-5. 

2.2.3. Prednosti elektronskega bančništva 

Elektronsko bančništvo prinaša kar nekaj koristi za banko pa tudi za bančne komitente. Po 
mnenju Sjekloče v članku Elektronsko bančništvo iz Bančnega vestnika (1999, str. 32-33) 
so prednosti sledeče: 

� Zmanjšanje stroškov bančnega poslovanja; manj papirja, izginja potreba po 
klasičnem bančnem okencu, banke ne plačujejo stroškov komunikacije s klienti. Na 
Sliki 4 na strani 9 je prikazana primerjava okvirnih cen bančnih transakcij v ZDA v 
ameriških dolarjih, če potekajo preko bančnega okenca, bankomata, telefona ali 
interneta. Bančna transakcija, izvedena preko bančnega okenca banko stane 1,07 
ameriškega dolarja, preko telefona 0,52 ameriškega dolarja, preko bančnega 
avtomata 0,27 ameriškega dolarja, preko interneta pa le 0,01 ameriškega dolarja 
(Kovačič, 1998, str. 29). 
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Slika 4: Stroški izvajanja bančnih transakcij v ZDA (v USD) 

 

Vir: Kovačič, 1998, str. 29. 

� Stranki prihrani čas; krajše vrste v bankah. Pred bančnim okencem stranka stoji 
večinoma zato, da bi dvignila gotovino, plačala račune, preverila prispele čeke, kar 
elektronsko bančništvo kar hitro rešuje. Stranka se tudi izogne odvečnim potem v 
banko, ni več lovljenja delovnega časa in čakanja v vrsti. Rutinska dela so 
poenostavljena in se opravljajo še posebno hitro. 

� Stranki prihrani denar: bančne provizije pri storitvah elektronskega bančništva so 
bistveno manjše kot na bančnih okencih, naprimer plačilo položnice prek 
elektronskega bančništva Klik v Novi Ljubljanski banki stane 60 sit, plačilo 
položnice preko telefona v isti banki stane 180, plačilo položnice na bančnem 
okencu pa 410 sit (Obrestne mere in stroški za fizične osebe, 2005). 

� Preglednost: stranka lahko vedno pregleda trenutno stanje na računih; pregled 
prometa omogoča popolno preglednost finančnega poslovanja; v arhivih so zbrani 
vsi podatki o plačilih, internih prenosih in naročilih preko elektronskega 
bančništva. 

� Udobnost: stranka pri opravljanju storitev ni odvisna od delovnega časa bančne 
poslovalnice niti od njene lokacije, vse lahko opravi od doma. 

� Zasebnost. 
� Neodvisnost od poslovnega časa bančnih enot. 
� Podjetja lahko tudi povežejo storitve, ki jih opravljajo preko elektronskega 

bančništva s svojim informacijskim sistemom. Tako sta generiranje paketov z 
nalogi in sprejem izpiskov avtomatizirana. 

� Zanesljivost informacije je zlahka preverljiva, saj ima stranka možnost dostopa do 
iste informacije po različnih poteh, naprimer po telefonu, preko interneta ali 
direktno v bančni poslovalnici. 
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� Pospešuje kroženje denarja in omogoča bolj redno plačevanje obveznosti. 
� Vpliva na spremembo poslovanja banke in profil bančnih uslužbencev, ki niso več 

administrativni delavci, da bi vpisovali podatke v knjige ali šteli denar, ampak se 
posvečajo bolj dinamičnim poslom. 

� Odpira nove trge. Ker je domači računalnik postal bančna podružnica, ni nujno, da 
je stranka v istem mestu ali državi kot banka. Tako izginjajo fizične meje trga. 

� Vnaša nove elemente v makroekonomsko politiko. Uveljavljanje elektronskega 
denarja bo zahtevalo drugačno monetarno politiko, spremembe v statistiki in večjo 
disciplino bank. 

2.2.4. Slabosti elektronskega bančništva 

Seveda ima elektronsko bančništvo tudi svoje slabosti (Malenšek, 2002, str. 28-30). 

� Visoki začetni stroški. Razvoj aplikacij elektronskega bančništva zahteva 
precejšnja sredstva, saj večinoma ni mogoče nadgraditi že obstoječih sistemov, 
ampak jih je treba vzpostaviti povsem na novo. Prav tako nastanejo visoki stroški 
reklame, ko se uporabnikom poskuša približati storitev. Ti stroški se pokrijejo šele 
z določenim obsegom uporabe nove storitve, kar pa lahko v nekaterih primerih traja 
tudi več let. 

� Ni nujno, da res prihranimo pri zaposlenih. Zaradi specifičnosti kadra, ki je 
potreben za izvajanje elektronskega bančništva in ki ga večina bank nima, je 
pogosto treba zaposliti nove, še bolj izobražene in dražje kadre, ki izničijo 
prihranek pri obstoječih zaposlenih, ali pa je potrebno obstoječe zaposlene na novo 
dodatno izobraziti. 

� Storitev ni primerna za vse. Kljub temu, da prinaša številne prednosti, se najdejo 
ljudje, ki ne zaupajo računalnikom, jih ne marajo, ali jih preprosto nimajo. Prav 
tako se uporaba storitev preko interneta ne zdi primerna vsem tržnim segmentom. 

� Komitenti še vedno uporabljajo star način. Nekateri komitenti uporabljajo storitve 
samo na pol, kar pomeni, da še vedno uporabljajo tudi klasične načine opravljanja 
bančnih storitev. Zato še vedno povzročajo relativno visoke stroške za bančnimi 
okenci in vrsto pred njimi, kar pomeni, da e-storitve niso izkoriščene tako, kot bi 
lahko bile. 

� Ni pisnega potrdila. V primeru, da se zgodi kaj nepredvidenega, ali pride do 
nesporazuma, stranke nimajo v rokah nič konkretnega, s čimer bi lahko dokazovale 
svoj prav. Pri pomembnejših poslih ali transakcijah želijo ljudje dobiti pisno 
potrdilo. 

� Ni osebnega kontakta. Med razlogi proti uporabi interneta v bančništvu nikakor ne 
velja pozabiti na socialni in psihološki vidik uvajanja sodobnih oblik bančništva. 
Vsi ljudje ne obiskujejo bank zgolj zaradi bančnih opravil, temveč želijo 
komunicirati z bančnimi delavci, se posvetovati in nasploh graditi svoj poslovni 
odnos na temelju medsebojnih odnosov in zaupanja (Savodnik, 1999, str. 24-25). 
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� Problem varnosti. Približno dve tretjini uporabnikov je zaskrbljenih zaradi varnosti. 
Večinoma gre za uporabnike, ki jim je moderna tehnologija, bolj kot ne, tuja in 
imajo nezaupanje do računalnikov. Kljub temu, da navadno ne znajo utemeljiti 
svojega nezaupanja, jih je treba jemati resno (E-nakupovanje / E-poslovanje, 2001). 

� Vsi klienti nimajo dostopa do interneta. Dostop do interneta od doma ima le 34 
odstotkov slovenskega prebivalstva, 4% prebivalstva za internet sploh še ni slišalo, 
redno pa internet uporablja 37% celotnega prebivalstva (Slovenia, Country Report 
No. 10, 2003). 

� Slabo poznavanje. Za mnoge uporabnike je način, kako funkcionira elektronsko 
bančništvo, popolna neznanka. Nerazumevanje postopkov lahko vodi naprej v 
nezaupanje in posledično neuporabo storitev. 

� Stare navade. Mnogi ljudje so navajeni na klasične bančne storitve in ne želijo 
spreminjati ničesar. Taki vidijo v elektronskem bančništvu preveč sprememb in 
premalo podobnosti z dosedanjim načinom. Navadno se odpor do novitet zgodi že 
na začetku, ko je treba vpisati svoje uporabniško ime in geslo. 

 * * *  

Elektronsko poslovanje pomeni posle sklepati elektronsko. Pod elektronsko poslovanje 
štejemo vse, kar podjetje dela v sklopu svoje poslovne dejavnosti s pomočjo računalniških 
aplikacij in računalniških omrežij.  

Ena prvih dejavnosti, ki je sprejela elektronsko poslovanje, je bilo bančništvo. V začetku 
70-ih let 20. stoletja je skupina bank ustanovila omrežje bančnih organizacij, z angleško 
kratico S.W.I.F.T., ki je bilo in je še danes namenjeno mednarodnemu elektronskemu 
prenosu denarja med bankami. V največjem vzponu pa je v zadnjem času elektronsko 
bančništvo med bankami in njihovimi klienti. 

Največja prednost uporabe elektronskega bančništva za banko je v znižanju stroškov 
bančne transakcije, medtem ko klientu prihrani veliko časa, pa tudi denarja, saj so bančne 
provizije za elektronske transakcije bistveno nižje kot provizije za transakcije, opravljene 
preko bančnega okenca. Kot glavno slabost za banko pa bi lahko šteli visoke začetne 
stroške pri vzpostavitvi elektronskega poslovanja. Velika slabost za uporabnike pa je, da 
ob opravljeni transakciji ne morejo dobiti pisnega potrdila z žigom. V praksi se pogosto 
zgodi, da izpis transakcije iz sistema za elektronsko poslovanje brez žiga ne zadostuje, ne 
glede na zakonodajo, ki ureja elektronsko poslovanje. 

 

3. Informacijski sistem v podjetju 

V prvem delu diplomskega dela je bilo predstavljeno elektronsko poslovanje in 
elektronsko bančništvo, v drugem delu pa bo bolj podrobno obdelan informacijski sistem v 
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podjetju oziroma del informacijskega sistema, ki ga predstavlja celovit poslovni 
informacijski sistem, z angleško kratico ga označujemo kot ERP2. Ker je v poslovnem 
svetu v splošni rabi kar angleška kratica, jo bomo uporabljali tudi v tem v diplomskem 
delu. V tem poglavju bo najprej predstavljena ideja informacijskega sistema, potem pa bo 
večji poudarek na ERP-jih, njihovem razvoju, funkciji, ki jo imajo v poslovnih 
organizacijah danes, ob koncu poglavja pa bodo še na kratko predstavljene razmere na trgu 
ponudnikov ERP sistemov. 

3.1. Definicija informacijskega sistema 

Informacijski sistem v podjetju je sistem, v katerem se ustvarjajo, shranjujejo in pretakajo 
informacije (Gradišar, Resinovič, 2001, str. 338), ki so osnova za vsako aktivnost v 
podjetju. V organizaciji nastopa kot del poslovnega sistema podjetja ter omogoča izvajanje 
in opravljanje njegove osnovne dejavnosti ter tako doseganje zastavljenih ciljev (Gradišar, 
2003, str. 105). 

Informacijski sistem rešuje probleme premostitve časovne pregrade, tako da z različnimi 
tehnikami in pripomočki podatke zapiše na različne nosilce podatkov, saj se večine le-teh 
ne obdela in uporabi v času njihovega nastanka. Poleg tega rešuje tudi probleme 
preoblikovanja podatkov in probleme premostitve prostorske pregrade. Preoblikovanje 
podatkov je postopek, v katerem dobimo iz golih dejstev uporabne informacije. Probleme, 
ki se lahko tu pojavijo, delimo na metodološke, to je problematika izbire postopkov za 
ustvarjanje informacij, ter na tehnološke, to pa je problematika izvedbe postopkov za 
ustvarjanje informacij. Ker se dogodki v nekem sistemu, obdelava podatkov in uporaba 
informacij dogajajo na različnih lokacijah, informacijski sistem zagotavlja pogoje za 
primeren prenos podatkov med različnimi lokacijami (Gradišar, 2003, str. 104).  

Informacijski sistem je sestavljen iz strojne opreme, ki jo predstavljajo računalniki, 
računalniška omrežja ter diskovje in ostale enote za shranjevanje podatkov. Poleg tega ga 
tvori celota vseh namenskih programov v podjetju (Prešern, 2000, str. 107), podatki, ki 
vanj vstopajo z namenom, da bi se v njem hranili in v postopku obdelave preoblikovali ter 
se prenesli k uporabniku kot informacije, postopki, ki določajo način delovanja 
uporabnikov ter nenazadnje ljudje, ki se delijo na informatike (ti skrbijo za razvoj, 
izvajanje in vzdrževanje sistema) in na uporabnike, ki jim je informacijski sistem tudi 
namenjen (Gradišar, 2003, str. 107). 

                                                 

2 Kratica za Enterprise Resource Planing, ki jo je za celovite poslovne informacijske sisteme uvedla 
analitična hiša Gartner. V encikopediji na internetu (Webopedia, 2003) je izraz ERP razložen takole: 
poslovni upravljalni sistem, ki povezuje vse vidike poslovanja, vključno z načrtovanjem, proizvodnjo, 
prodajo in oglaševanjem. Ko je postajala ERP metodologija vse bolj popularna, so se pojavile aplikacije, ki 
so ERP razširile tudi na kontrolo osnovnih sredstev, sledenje naročil, upravljenje odnosov s strankami, 
finance in upravljanje s človeškim kapitalom. 
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3.2. Aplikacijska arhitektura sodobnega informacijskega sistema 

Tehnološki del informacijskega sistema v poslovni organizaciji sestavlja več aplikacij 
oziroma podsistemov, ki so ključna podpora izvajalcem različnih poslovnih funkcij na 
različnih ravneh odločanja v podjetju. V tabeli 1 so prikazane aplikacije glede na to, na 
kateri ravni odločanja v podjetju jih zaposleni uporabljajo ter s kakšnim namenom jih 
uporabljajo. Te aplikacije so v bistvu posamezni podsistemi, ki se povezujejo v tehnološki 
del informacijskega sistema celotnega podjetja, prikazanega na Sliki 5 na strani 14. 

Tabela 1: Razvrstitev informacijske tehnologije v podjetju glede na to, komu je namenjena 

 Kaj podpira Kdo uporablja in zakaj Primeri aplikaci j 

IT za podporo 
managamentu 

Vodstvo na strateškem nivoju 
(generalni, področni direktorji), 
analiza poslovanja in odločanje, 
alokacija virov, iskanje novih 
trgov 

Direktorski informacijski sistemi (EIS), 
Sistemi za podporo odločanju (DSS), 
Podatkovno rudarjenje (data mining), sprotna 
analitična obdelava podatkov (OLAP), sistemi 
za podporo skupinskemu odločanju (GDSS) 

D
el

at
i p

ra
ve

 s
tv

ar
i 

IT  
za podporo 
inovacijam in 
skupinskemu 
delu 

Strokovni delavci (R&R, 
inženirji, načrtovalci 
proizvodov), ki razvijajo nove 
proizvode; za izboljšanje 
kreativnosti in raziskovanje; 
podpora skupinskemu delu 

Sistemi za podporo skupinskemu delu (npr. 
Lotus Notes), Sistemi za podporo računalniško 
podprtemu načrtovanju (CAD), Grafični 
sistemi za podporo simulaciji, Sistemi za 
modeliranje proizvodov, geografski 
informacijski sistemi (GIS) 

IT  
za podporo 
poslovnim 
procesom 

Vodje procesov in projektov za 
procesni in projektni 
management skozi celotno 
oskrbno-prodajno verigo 

Celovit poslovni informacijski sistem (ERP) 
(npr. SAP); sistemi za upravljanje proizvodnje, 
zalog, distribucije, prodaje (SCM, CRM); 
aplikacije za informacijsko podporo 
projektnemu managementu (npr. MS Project 
Server); dokumentacijski sistemi (Document 
Management Systems), orodja za krmiljenje 

delovnih procesov (»workflow« sistemi)  

D
el

at
i s

tv
ar

i p
ra

v 

IT  
za podporo 
operativnemu 
delu 

Zaposleni, ki izvajajo in 
nadzirajo temeljne aktivnosti, 
dogodke; procesiranje 
transakcij 

Plačilni sistemi; sistemi za spremljanje naročil; 
kadrovski sistemi, računovodski sistemi (npr. 
glavna knjiga, osnovna sredstva, obračun plač) 

 

Vir: (Baloh, 2004, str. 551-556 ; Gradišar et al., 2005, str. 52; Marchand, Kettinger, 
Rollins, 2001) 

Sistemi za podporo direktorjem se osredotočajo na glavne strateške odločitve, s katerimi se 
srečujejo direktorji. To so nerutinske in vnaprej nepredvidene odločitve o pozicioniranju na 
trgu, analize konkurenčnosti in raziskovanje poslovnih priložnosti. Informacije, 
pridobljene na tak način, služijo ohranjanju položaja na trgu ter pravilnim reakcijam na 
trenutni položaj na trgu in omogočajo širjenje informacij med strokovnjaki v podjetju 
(Baloh, 2004, str. 551-556 ; Gradišar et al., 2005, str. 50; Marchand, Kettinger, Rollins, 
2001).  
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Osnovna ideja sistemov za podporo inovacijam je spodbujanje kreativnosti in pospešitev 
procesa nastajanja novih proizvodov in storitev. Pomagajo strokovnjakom, ki se v podjetju 
ukvarjajo z razvojem novih izdelkov, izboljšavami starih in podobno (Baloh, 2004, str. 
551-556 ; Gradišar et al., 2005, str. 51; Marchand, Kettinger, Rollins, 2001).  

Slika 5: Aplikacijska arhitektura informacijskega sistema v podjetju, ki uporablja 
elektronsko poslovanje. 

 

Vir: Kalakota, 1999; Pahulje, 2002. 

Od sistemov za podporo poslovnim procesom managerji pričakujejo izboljšanje 
učinkovitosti, vodenja in kontrole poslovnih procesov. Na splošno managerji pričakujejo, 
da bodo poslovni procesi podjetja z informacijsko tehnologijo čim bolj povezani s 
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poslovnimi procesi kupcev in dobaviteljev (Baloh, 2004, str. 551-556; Gradišar et al., 
2005, str. 51; Marchand, Kettinger, Rollins, 2001).  

Sistemi za podporo operativnemu delu so namenjeni učinkovitemu reševanju strukturiranih 
problemov, izboljšanju učinkovitosti transakcij ter lažji in temeljitejši kontroli nad njimi 
(Baloh, 2004, str. 551-556; Gradišar et al., 2005, str. 51; Marchand, Kettinger, Rollins, 
2001). 

Ker je cilj diplomskega dela prikazati povezljivost ERP sistema z zunanjo bančno 
aplikacijo, želimo bolj podrobno prikazati položaj ERP sistema v tehnološkem delu 
informacijskega sistema. ERP sistem spada med informacijsko tehnologijo za podporo 
poslovnim procesom v podjetju. ERP in ostale aplikacije, namenjene podpori poslovnim 
procesom v podjetju, kot so management odnosov z odjemalci (CRM3) in management 
oskrbne verige (SCM4) zelo široko obravnavajo posamezna poslovna področja in 
omogočajo visoko povezljivost med poslovnimi procesi v podjetju (Pahulje, 2002, str. 60- 
70). V nadaljevanju sledi kratek opis posameznih konceptov, saj želimo poudariti, da je 
ERP sistem le del informacijskega sistema podjetja in ne informacijski sistem v podjetju. 

3.2.1. Management odnosov z odjemalci (CRM) 

Aplikacije za upravljanje odnosov z odjemalci podpirajo poslovno strategijo, katere cilj je 
razumevanje kupcev z različnih plati, razumevanje njihovih potreb in navad. S stališča te 
strategije so pomembni tako poslovni procesi, ki določajo vse postopke za zagotavljanje in 
ohranjanje zadovoljstva kupcev kot tudi tehnološka infrastruktura, ki zagotavlja kvalitetno 
zbiranje, organiziranje in uporabljanje informacij o številnih strankah podjetja. Kvalitetne 
odnose s kupci je moč zagotoviti le v primeru, da v podjetju k vsakemu kupcu pristopijo 
individualno in upoštevajo njegove specifične potrebe in zahteve. Na današnjem trgu so 
kupci vedno bolj osveščeni in imajo vedno večjo pogajalsko moč, to pa povzroča 
zaostrovanje konkurenčnega boja in postavlja pred podjetja nove izzive. Tako učinkovito 
upravljanje odnosov s strankami omogoča podjetju bistveno izboljšanje primerjalnih 
prednosti na trgu, saj je namen izboljševanja odnosov s kupci prav povečanje njihove 
zvestobe. Politika dolgoročnega ohranjanja kupcev je najbolj koristna s stališča poslovne 
uspešnosti in varne prihodnosti v digitalni ekonomiji (Pahulje, 2002, str. 61). 

3.2.2. Management oskrbne verige (SCM) 

Oskrbna veriga je povezana združba podjetij, ki nastopajo v materialnih, finančnih in 
informacijskih tokovih vključno z viri in spretnostmi, ki so potrebni za nabavo, 
preoblikovanje, proizvodnjo, skladiščenje in prodajo surovin, polizdelkov in končnih 
izdelkov oziroma storitev. V oskrbno verigo spadajo vse dejavnosti, ki so povezane s 
                                                 

3 angl. Customer Relationship Management. 
4 angl. Supply Chain Management (SCM). 
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prenosom blaga od surovine do končnega porabnika. Podjetje je le en člen v oskrbni verigi, 
ki je na obeh straneh povezan z ostalimi členi. Vsako podjetje v verigi doda del vrednosti 
končnemu izdelku. Povezavo med dvema členoma v verigi pa imenujemo tudi 
distribucijski sistem (Reinhardt, 2001, str. 20). 

V elektronskem poslovanju oskrbna veriga temelji na predpostavki, da mora delovanje 
oskrbne verige uravnavati povpraševanje kupcev. Podjetje želi izdelovati tisto, kar lahko 
prodaja, ne pa prodajati, kar lahko izdela (Reinhardt, 2001, str. 20). Prav tako je potrebno 
upoštevati dejstvo, da so proizvodni stroški pogostokrat mnogo manjši od stroškov 
distribucije. V proizvodnji je razmeroma malo možnosti za izvajanje večjih optimizacij, 
ker je povečevanje proizvodne učinkovitosti s tradicionalnega vidika že dolgo v ospredju 
pozornosti. Po drugi strani pa so možnosti odprte na področju distribucije, ki prispeva velik 
del k skupnim stroškom. Znižanje skupnih stroškov dosegamo z odpravljanjem vmesnih 
členov v oskrbni verigi (predvsem skladišč) in povečevanjem učinkovitosti posameznih 
členov. Optimizacija oskrbne verige je seveda odvisna tudi od vrste končnih izdelkov ali 
storitev. Pri blagu široke potrošnje prevladuje razmeroma dolgotrajno stabilno 
povpraševanje, ki dopušča daljše razvojne cikle, optimizacija je v tem primeru usmerjena v 
zmanjševanje skupnih stroškov. Pri izdelkih, ki imajo kratko življenjsko dobo in 
nepredvidljivo povpraševanje, pa je najpomembnejša sposobnost hitrega prilagajanja 
spremembam v povpraševanju in visoka odzivnost oskrbne verige. 

3.3. Celovite programske rešitve (ERP) 

ERP sistemi poosebljajo obsežno zamisel povezovanja vseh oddelkov in njihovih nalog v 
podjetju v en sam sistem, ki podpira vse njihove poslovne naloge. Že na prvi pogled je taka 
naloga precej zahtevna, saj si je nekako težko predstavljati en sam program, ki hkrati 
pokriva zahteve finančnega, skladiščnega in proizvodnega oddelka v podjetju (Koch, 
2002). V preteklosti je imel vsak oddelek posebej razvito programsko opremo, ki je 
zadostovala njegovim potrebam, med seboj pa so bili oddelki računalniško slabo povezani 
ali pa sploh ne. Zato je bilo potrebno iste podatke vnašati dvakrat ali celo večkrat. Razlika 
med takimi starimi aplikacijami in ERP sistemom je potem v tem, da ERP sistem vse te 
funkcije združuje v en sam velik programski paket. V resnici ti sistemi ne ponujajo vseh 
funkcionalnosti v enem paketu. Zanje je značilna tako imenovana modularnost, kar 
pomeni, da so razdeljeni na module, ki so preslikava starejših namenskih programov. 
Vendar pa ERP sistemi zagotavljajo enotno informacijsko infrastrukturo in povezovanje 
med posameznimi moduli, sistem teče na enem računalniku in uporablja enotno 
podatkovno bazo. Vse to olajša upravljanje sistema ter poveča njegovo učinkovitost, saj so 
podatki zbrani na enem mestu, kar odločevalcem omogoča hiter dostop do podatkov in 
informacij, potrebnih za odločanje (Berden, 2003, str. 3). ERP sistemi so v osnovi 
komercialni programski paketi, ki omogočajo integracijo transakcijsko usmerjenih 
podatkov in poslovnih procesov preko celotne organizacije (Ahlin, Zupančič, 2001, str. 
283-289). 
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Na razvoj ERP sistemov so imela velik vpliv mednarodna podjetja, ki so svoje poslovanje 
v preteklosti na ravni posameznih držav spremljala s pomočjo različnih nepovezanih 
informacijskih sistemov. Mednarodno usklajevanje v veliki meri niti ni bilo potrebno, saj 
so bila podjetja nacionalno usmerjena. Ko se je pojavila potreba po izboljšanju upravljanja 
globalnega poslovanja, so ta podjetja obstoječe informacijske sisteme začela zamenjevati z 
novimi ERP sistemi, ki so bili zasnovani za podporo globalnih korporacij (Bokovec, 
Damij, 2002, str. 218-225). 

Pomemben mejnik pri razvoju celovitih poslovnih informacijskih sistemov je predstavljal 
tudi vzpon interneta. V preteklosti je bil informacijski sistem zasnovan kot interno 
informacijsko orodje podjetja, ločeno od zunanjega sveta, saj je vseboval za podjetje 
pomembne podatke, ki pa so zelo pogosto tudi poslovna skrivnost. S prihodom interneta se 
je zaradi povečane konkurence na trgu pojavila potreba po povezovanju s poslovnimi 
partnerji, hitri izmenjavi podatkov in povezavi notranjih osnovnih podpornih (back-office) 
sistemov s spletnimi stranmi. Podjetja so se na te izzive različno odzvala, pojavil se je celo 
nov trg za rešitve, ki omogočajo preprostejšo komunikacijo med ERP in drugimi sistemi. 
Te rešitve se imenujejo z angleškim izrazom, ki je splošno v uporabi, middleware rešitve 
ali po slovensko rešitve za povezovanje namenskih programov v poslovnih okoljih 
(Berden, 2003, str. 3). 

3.3.1. Razvoj ERP sistemov 

Za ERP sisteme so značilne štiri faze razvoja (Bobek, 2003): 

� Za začetek ERP rešitev štejemo ROP5 sisteme ali po slovensko sisteme točke 
ponovnega naročanja, ki so se pojavili okoli leta 1950. Na začetku so bili to ročni 
sistemi, kasneje pa so postali tudi računalniško podprti. 

� Po letu 1965 so se pojavili sistemi za načrtovanje potreb po materialu ali z angleško 
kratico MRP6 ter sistemi za načrtovanje proizvodnih kapacitet, z angleško kratico 
jih imenujemo CRP7. Ameriška organizacija APICS8 jih opredeli kot računalniško 
podprte informacijske sisteme, ki temeljijo na tehnikah, ki iz osnovnih podatkov o 
kosovnicah in zalogah ter glavnega proizvodnega načrta pripravijo seznam 
potrebnih materialov. Izhodišče za izračun količin materialov je načrtovana 
količina proizvodnje, ki jo sistem poveže z glavnim proizvodnim načrtom ter glede 
na kosovnice in datume izračuna količino potrebnih sestavnih sklopov za izdelavno 
načrtovanih izdelkov. 

                                                 

5 angl. Reorder Point.  
6 angl. Material Requirements Planning. 
7 angl. Capacity Requirements Planning. 
8 angl. American Production And Inventory Control Society. 
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� Po letu 1975 so se pojavili sistemi za načrtovanje proizvodnih virov (MRP II9). Ti 
sistemi se od sistemov MRP razlikujejo po tem, da vsebujejo dodatne 
funkcionalnosti, ki omogočajo načrtovanje proizvodnih kapacitet in zbiranje 
informacij o stanju proizvodnega procesa ter uvajajo princip povratnih zank za 
opozarjanje na neustrezne zmogljivosti virov. 

� Leta 1990 je raziskovalna hiša Gartner za rešitve, ki so poleg funkcionalnosti 
MRP II pokrivale tudi druga področja (finance, vzdrževanje, vodenje projektov, 
kadrovske evidence) začela uporabljati izraz ERP.  

3.3.2. Razlogi za uvedbo ERP sistema v poslovni organizaciji 

V podjetjih, ki poslujejo že dalj časa, se pogosto dogaja, da pri svojem delu uporabljajo več 
različnih funkcijskih aplikacij, ki med seboj niso povezane zaradi različnih razlogov. 
Največkrat je za to krivo dejstvo, da so bile aplikacije uvedene ob različnih obdobjih in 
neodvisno ena od druge, pogosto pa so tudi produkt različnih proizvajalcev programske 
opreme. Posledica tega je pogosto podvajanje dela, saj je potrebno enake podatke vnesti v 
različne aplikacije, poleg tega pa je podatke iz različnih aplikacij skoraj nemogoče 
povezovati. Če je integracija posameznih funkcijskih aplikacij zelo težavna ali pa celo 
nemogoča, se podjetja navadno odločijo za nakup ERP sistema (Gradišar et al., 2005; str. 
59-60).  

Obstajajo štirje glavni razlogi za uvedbo ERP sistema v podjetju:  

� Celovite finančne informacije: če želi vodja podjetja oceniti skupen rezultat 
podjetja, se lahko znajde pred zelo različnimi verzijami resnice, saj se podatki o 
prihodku iz financ razlikujejo od podatkov iz prodaje, vsaka poslovna enota po 
svoje poroča o poslovnih rezultatih. Temu se z uporabo ERP sistema izognemo, saj 
vsi uporabljajo samo en sistem (Eržen, 2001, str. 46-47). 

� Celovite informacije o naročilu kupca: kupčevo naročilo obstaja v ERP sistemu 
od trenutka, ko ga prodajni referent vnese v sistem, spremljati ga je možno skozi 
vse faze poslovnega procesa vse do trenutka, ko pristojni oddelek izda račun (Koch, 
2002). 

� Standardizacija proizvodnih procesov: Večkrat se zgodi, da imajo proizvodna 
podjetja več proizvodnih enot, v katerih uporabljajo različne informacijske sisteme 
in s tem različne procese proizvodnje. Z uvedbo ERP sistema se proizvodni procesi 
poenotijo v vseh enotah, poveča se produktivnost in prihrani čas (Eržen, 2001, str. 
46-47). 

� Poenotena kadrovska evidenca: ERP omogoča poenoteno vodenje podatkov o 
zaposlenih in njihovem znanju po vseh enotah podjetja (Eržen, 2001, str. 46-47). 

                                                 

9 angl. Manufacturing Resource Planning. 
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3.3.3. Stroški uvedbe ERP sistema 

Raziskovalna hiša Meta Group je leta 2002 naredila raziskavo o skupnih stroških lastništva 
(TCO10) ERP sistema, vključno s strojno opremo, programsko opremo, stroški 
implementacije, stroški svetovanja ter zaposlenih strokovnjakov. V raziskavo je zajela 63 
ameriških podjetij, tako majhna, srednja kot tudi velika. Ugotovili so, da je ERP sistem 
drag, ne glede na to, kako veliko podjetje ga uporablja, stroški v obdobju dveh let pa so 
znašali na enega uporabnika 53.320 USD. V isti raziskavi pa so ugotovili tudi, da se 
vložena sredstva povrnejo v približno 31 mesecih po prvi namestitvi sistema, saj so 
prihranki zaradi novega ERP sistema, ki je izboljšal učinkovitost poslovanja, v povprečju v 
malih podjetjih znašali 70.000 USD na leto (Koch, 2002). S tem, da se uvedba ERP 
sistema splača, se strinja tudi večina vodij informatike v podjetjih, ki so ERP sistem uvedla 
(Eržen, 2001, str. 46-47). 

Vendar pa ima vsaka uvedba ERP sistema tudi skrite stroške, ki na prvi pogled niso očitni. 
Pri različnih implementacijah  pridejo do izraza različni skriti stroški. Pri implementaciji je 
potrebno posebej paziti na naslednja področja (Berden, 2003, str. 3-4; Koch, 2002): 

Šolanje uporabnikov je največkrat podcenjena postavka v proračunu projekta. Problem je 
največkrat v tem, da se z uporabo novega ERP sistema dejansko spremeni poslovni proces, 
ki naj bi ga uporabnik obvladoval, ne pa samo uporabniški vmesnik, v katerega vnaša 
podatke. V integriranem sistemu, kakršen je ERP, podatki, ki jih vnašajo v nabavi, vplivajo 
na vnos podatkov v skladišču in obratno. Tako morajo uporabniki v novem sistemu poznati 
širšo sliko, kot so jo morali poznati v parcialnem sistemu. To pa pomeni večje vložke pri 
njihovem šolanju. 

Povezava z ostalimi sistemi v podjetju in testiranje. Podjetje ima navadno v svoj 
informacijski sistem povezanih več podsistemov, od sistemov CRM in SCM, pa do 
najrazličnejših tehtnic, čitalcev črtnih kod, bančnih vmesnikov, sistemov za podporo 
odločanju, sistemov za podporo inovacijam in podobno. Ker se ti sistemi razlikujejo od 
podjetja do podjetja, proizvajalci ERP sistemov ne morejo vnaprej predvideti povezav med 
ERP sistemom in ostalimi sistemi. Potrebno jih je dograditi naknadno, to pa dodatno stane, 
lahko pa se tudi precej zavleče. 

Posebne prilagoditve uporabnikom, kot so naprimer spreminjanje izgleda programskih 
oken ali spreminjanje zaporedja prikazovanja le-teh, so poglavje, ki se mu je potrebno 
izogniti, če se le da. Zahteva po takem prilagajanju nastane, če ERP sistem ne more pokriti 
kakšnega procesa v podjetju na način, kot si ga zamišljajo uporabniki. Potrebno je 
spremeniti delovanje celotnega sistema, saj bodo spremembe na enem koncu vplivale na 

                                                 

10 angl. Total Cost of Ownership. 
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celoten sistem. Stvar je potrebno ponoviti ob vsaki novi verziji programa, saj je povsem 
mogoče, da posebna nadgradnja v novi verziji ne bo delovala. 

Prenos podatkov iz enega sistema v drugega lahko vzame ogromno časa, saj podatki v 
starem sistemu navadno niso prečiščeni, nabirali so se skozi vrsto let. Potrebno je 
pregledati vse podatke o kupcih, dobaviteljih, izdelkih, zaposlenih in podobno, ter se 
zavestno odločiti za vsakega posebej, ali ga v novem sistemu sploh potrebujemo in ali je 
sploh točen. 

Analiza podatkov. Podjetja, ki potrebujejo zahtevne analize podatkov in najrazličnejša 
poročila, ki kombinirajo podatke iz različnih sistemov, morajo že pred začetkom uvajanja 
ERP sistema dobro premisliti, kako bodo v prihodnosti prišla do takih analiz in predvideti 
investicijo v podatkovno skladišče. 

Čakanje na povrnitev investicije. Rok povrnitve vloženih sredstev je pri ERP sistemih 
izredno dolg. Po končani uvedbi sistema projekt še ne daje nobenih vidnih rezultatov, 
vodstvo je lahko razočarano, projektna skupina pa bi rada pohvalo za opravljeno delo. 

3.3.4. Zunanje izvajanje ERP sistema 

V zadnjem času se zaradi visokih stroškov lastništva ERP sistemov predvsem v bolj 
razvitih državah veliko govori o zunanjem izvajanju le-teh. Zakaj bi kupovali drago strojno 
in programsko opremo, če se lahko preko interneta priključimo na strežnik, ki stoji pri 
ponudniku uporabniške programske opreme (ASP11) ter delamo enako, kot če bi delali 
doma, za opremo pa nam ni treba skrbeti, plačamo le mesečno najemnino (Jug, 2001). Z 
zunanjim izvajanjem se razprši tudi tveganje, ki je vezano na posamezno tehnologijo, saj 
ima podjetje lahko več zunanjih izvajalcev (Gradišar et al., 2005, str. 278).  

K uveljavitvi ideje sta prispevala še dva faktorja. Prvi je velik padec prodaje tako strojne 
kot programske opreme, predvsem licenčnin za ERP sisteme. Ti dve okoliščini sta 
ponudnike strojne in programske opreme prisilili, da so začeli razmišljati o novih storitvah, 
ki jih lahko ponudijo na trgu. Drugi faktor je povezan z velikim napredkom 
komunikacijske tehnologije, saj zdaj uporabniki sploh ne občutijo več razlike v 
povezovanju med strežniki, bodisi v lokalnem (LAN12) ali razprostranjenem (WAN13) 
omrežju ali medmrežju (Jug, 2001). 

Ta rešitev ima tudi pomanjkljivost, še zlasti če premišljujemo o možnosti uvedbe te rešitve 
v Sloveniji. Ponujena rešitev bi morala biti standardizirana, zajemati bi morala tudi vse 
posebnosti poslovanja vseh klientov. Teh posebnosti pa je v slovenski praksi mnogo, saj so 

                                                 

11 angl. Application Service Provider. 
12 angl. Local Area Network. 
13 angl. Wide Area Network. 



 

21 

slovenski računovodski standardi zelo zapleteni in si jih lahko vsak razlaga po svoje. Torej 
ni nujno, da je nekaj, kar je sprejemljivo za nekoga, sprejemljivo tudi za koga drugega. 
ASP temelji na ideji, da je možno z eno aplikacijo ustreči mnogim in ne obratno. Druga 
pomanjkljivost je vprašanje varnosti. Podjetje se ne sprijazni zlahka z idejo, da bi imelo 
vse svoje poslovne podatke na nekem zunanjem strežniku (Jug, 2001). Kljub temu se s 
ponudbo najema teh rešitev v Sloveniji ukvarja več podjetij med njimi naprimer Actual iz 
Kopra (Actual, 2004), ki izvaja ERP storitve za podjetji Elan Bikes d.d. in Luka Koper, 
d.d. (ActualReference, 2005). 

3.3.5. Razmere na trgu ERP sistemov 

V zadnjih dveh letih se razmere na trgu ERP sistemov nenehno spreminjajo. Trenutno so 
glavni predstavniki ponudnikov ERP sistemov SAP AG, Oracle in  SAGE, z nakupom 
podjetij Geat Planes in Navision pa se jim je pridružil še Microsoft. (Vagaja, 2003; 2003 
press releases, 2003) 

Tržni deleži, ki jih imajo ti ponudniki, niso popolnoma javni in se razlikujejo glede na 
raziskovalno hišo, ki dela raziskavo. Kot primer v tabeli 2 navajam rezultate raziskovalne 
hiše AMP Research iz leta 2005. 

Tabela 2: Vodilni ponudniki ERP rešitev v letu 2004  

Podjetje Prodaja licenc 
v letu 2004 (v 

mio USD) 

Tržni delež 
konec 2004 

Rast prodaje 
2003-04 

Napoved 
tržnega deleža 

konec 2005 

SAP AG 9 440 40% 20% 43% 

Oracle 5 190 22% Ni podatka 19% 

Sage Group 1 200 5% 38% 6% 

Microsoft BS 775 3% 13% 4% 

Ostali 7 080 30% Ni podatka 28% 

Skupaj 23 600  14% 3% 

Vir: Gradišar et al., 2005, str. 282 

Največji tržni delež po tej raziskavi je imelo nemško podjetje SAP, ki je pokrivalo skoraj 
polovico svetovnega trga, sledil mu je Oracle z 22 odstotki, tretji pa je Sage Group. 

Tudi v Sloveniji je imelo v letu 2002 največji tržni delež podjetje SAP in sicer 43,1 %, 
sledilo mu je podjetje BaaN s 16,3 % na tretjem mestu pa je bil Microsoft Business 
Solutions z devet odstotnim tržnim deležem. Domači proizvajalci so si skupaj razdelili 
24 % trga (Slovenia Enterprice Application Software Forecast and Analysis, 2002-2007, 
2003). Razmerje je prikazano na Sliki 6 na strani 22. Ker natančni podatki o tržnih deležih 
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domačih proizvajalcev niso dostopni, se zatekamo k oceni, da ima med njimi največji delež 
podjetje Perftech, sledijo pa mu Kopa, MIT, SAOP in Datalab. 

Slika 6: Tržni deleži ponudnikov ERP sistemov v letu 2002 v Sloveniji 

 

 

 

 

Vir: Slovenia Enterprice Application Software Forecast and Analysis, 2002-2007, 2003 

Raziskovalci hiše Meta Group napovedujejo, da se bo povpraševanje po ERP sistemih med 
velikimi mednarodnimi organizacijami zmanjšalo, kar pomeni, da se bodo veliki ponudniki 
usmerili na segment srednjih in majhnih podjetij. Zato bodo imela podjetja, ki so že zdaj 
usmerjena na srednje velika podjetja veliko težav pri ohranjanju svojega tržnega deleža. V 
prihodnosti lahko pričakujemo še več združevanj, saj Meta Group napoveduje, da bo 
združevanje podjetij, ki ponujajo ERP sisteme, nujno vse do leta 2006 oziroma 2007 
(Vagaja, 2003). 

Meta Group ugotavlja, da morajo ponudniki na trgu izpolnjevati dve glavni merili, po 
katerih jih trg ocenjuje. To sta navzočnost na trgu in izvršljivost. V sedanjih razmerah se 
morajo ponudniki truditi predvsem za zagotavljanje finančne stabilnosti, kar bi jim 
omogočilo dolgoročno navzočnost na trgu. To merilo je zelo pomembno, saj je odločitev 
za ponudnika ERP sistema dolgoročna, ker potem sistema ni enostavno zamenjati. Vendar 
pa je dolgoročnost v razmerah združevanja vnaprej težko zagotavljati (Vagaja, 2003).  

Pri Meta Group pričakujejo, da se bo v segmentu srednje velikih podjetij pojavilo pet 
glavnih dobaviteljev ERP, ki bodo sposobni zadovoljiti celotni spekter trga. Svetujejo pa 
tudi, da je izbira rešitve enako pomembna kot izbira ponudnika in da se je potrebno 
izogniti tistim produktom, ki ponujajo preveč funkcionalnosti (Vagaja, 2003).  

Na Sliki 7 na strani 23 so prikazani ERP sistemi glede na njihovo izvršljivost in prisotnost 
na trgu v segmentu srednje velikih podjetij. Izvršljivost v tem kontekstu pomeni, v kakšni 
meri lahko ERP sistem izvrši želje kupca tega sistema. Večina podjetij se nahaja v 
segmentu izzivalcev, med seboj se bojujejo za vstop med vodilne na trgu srednje velikih 
podjetij. S tem bi se pridružili največjemu podjetju SAP, ki ima že nekaj let nedvomno 
vodilni položaj na trgu ERP sistemov. 
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Slika 7: Učinkovitost ERP sistema v evropskih srednjih podjetjih  

 
 Vir: Vagaja, 2003 

* * *  

Tehnološki del informacijskega sistema v podjetju je sestavljen iz več podsistemov, kot so 
sistemi za podporo odločanju, naprimer sistemi EIS in DSS, sistemi za podporo inovacijam 
in skupinskemu delu, naprimer CAD, sistemi za podporo poslovnim procesom, naprimer 
sistemi SCM, CRM, in ERP ter sistemi za podporo operativnemu delu. 

ERP sistemi so precej zahtevna naložba, vendar podjetje z njo lahko zelo veliko pridobi. 
Vodstvo podjetja ima celovite finančne informacije o poslovanju, natančno ve, v kakšni 
fazi je izpolnjevanje posameznega naročila kupca, proizvodni procesi se poenotijo in 
pospešijo, sredstva, potrebna za proizvodnjo pa se zmanjšajo. 

V zadnjem času se je pokazala velika potreba po avtomatizaciji povezav med ERP 
sistemom in ostalimi sistemi, ki jih podjetje uporablja. Ta problematika je obravnavana v 
naslednjem poglavju. 

 



 

24 

4.  ERP sistem in elektronski plačilni promet 

Pred nekaj leti so nekatera najpomembnejša podjetja za programsko opremo trdila, da je z 
uvedbo ERP sistemov konec težav s povezovanjem obstoječih aplikacij v informacijskem 
sistemu. Vendar pa danes vemo, da je prav v povezovanju ključ do hitrega prilagajanja 
spremembam na trgu (Domanjko, 2002, str. 16). 

S pojavom e-poslovanja se je kar naenkrat pokazala velika pomanjkljivost ERP sistemov. 
Proizvajalci nanj preprosto niso bili pripravljeni. ERP sistemi so zelo kompleksni in niso 
namenjeni javni uporabi. Predvidevajo, da se bodo s podatki ukvarjali le za to usposobljeni 
zaposleni v podjetju. Vendar pa so se z e-poslovanjem pojavile zahteve partnerjev podjetja, 
ki želijo imeti čim bolj neomejen dostop do podatkov, ki se jih tičejo, naprimer stanje 
naročila in katalog izdelkov, kar prek interneta (Koch, 2002). Ravno tako so se pojavile 
možnosti avtomatizacije poslovanja z novimi načini izmenjave podatkov, naprimer 
možnost avtomatskega prenosa tečajne liste Banke Slovenije z interneta ter izmenjava 
podatkov s poslovno banko o plačilnem prometu na računu. 

E-poslovanje pomeni, da je potrebno zgraditi dodatne vstope v sistem in izstope iz sistema. 
Omogočiti je potrebno dostop do podatkov kupcem in dobaviteljem prek interneta, ter 
omogočiti povezavo z drugimi organizacijami, kot so naprimer banke in državna uprava. 

Proizvajalci se teh problemov zavedajo in poskušajo svoje rešitve čim bolje pripraviti na 
zahteve e-poslovanja. Seveda imajo pri tej nalogi nemalo težav, saj problem ni trivialen. 
Ena največjih ovir integracije je v tem, da se internet nikoli ne ustavi, ERP sistem pa je 
kompleksna aplikacija, ki zahteva vzdrževanje. Če je torej sistem priključen neposredno na 
spletno stran, pa ga je potrebno ustaviti zaradi vzdrževalnih del, podjetje ostane brez 
spletne strani. Strokovnjaki, ki se z e-poslovanjem ukvarjajo že dalj časa, zato prisegajo na 
samostojne internetne aplikacije, ki so povezane s sistemom. Tako internetne aplikacije 
ostanejo na voljo, tudi če se ERP sistem ustavi zaradi nadgradnje ali drugih vzdrževalnih 
del (Koch, 2002). 

Ovira, ki se dodatno pojavlja v Sloveniji predvsem za ponudnike tujih ERP sistemov je 
težnja sistema k standardizaciji. Sistemi so narejeni za vsa podjetja po vsem svetu enako. 
Vendar je zakonodaja z gospodarskega področja različna od države do države, pa tudi 
sama podjetja znotraj ene države imajo različne potrebe. Do neke mere je ta problem 
odpravljen s parametrizacijo produktov. Le-ta omogoča nastavitev delovanja sistema glede 
na želje in potrebe uporabnikov, vendar pa to ni odgovor na vse težave. Zakonodaje in 
poslovne prakse ter zahteve so lahko v posameznih državah tako različne, da je potrebno 
napisati del aplikacije posebej za določen trg.  

V veliki meri se svetovni proizvajalci ERP sistemov v takih primerih odločijo za nakup 
določenega lokalnega produkta, ki rešuje problematično področje ter ga povežejo v svoj 
ERP sistem. V Sloveniji se je naprimer za tako strategijo odločilo podjetje SAP, ki je v 
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svoj ERP vključilo program za elektronsko bančništvo slovenskega podjetja Halcom 
(Petavs, 2003; Rešitve, Hal E-bank, 2004).  

Druga možnost, ki jo imajo ponudniki, je, da sistem pustijo dovolj odprt, da se ga da na 
enostaven način povezati z ostalimi aplikacijami in sistemi, ki jih podjetje uporablja. Gre 
za podatkovno integracijo sistemov, ki kot pripomoček za povezovanje uporablja podatke, 
ki si jih podjetji izmenjujeta. Ta integracija je danes najbolj poznana in splošno 
uporabljena, saj temelji na razmeroma preprostih in splošno sprejetih načelih, uveljavitev 
jezika XML14 kot standardnega protokola za izmenjavo podatkov pa je stvar še 
poenostavila, poleg tega pa ne zahteva spremembe v samih sistemih, ki jih povezuje 
(Domajnko, 2002, str. 16-17). 

V tem poglavju je obravnavana problematika take povezave globalnega ERP sistema z 
aplikacijo za elektronski plačilni promet, ki jo uporablja podjetje pri svojem poslovanju z 
banko v Sloveniji. Najprej je na kratko predstavljen elektronski plačilni promet, kaj to 
sploh je in kaj podjetje pridobi z njegovo uporabo. Potem pa je prikazan postopek 
postavitve povezave za izmenjavo podatkov med ERP sistemom, ki temelji na relacijski 
bazi podatkov, in aplikacijo za elektronski plačilni promet s pomočjo tekstovne datoteke. 

4.1. Opis elektronskega plačilnega prometa 

Plačilni promet je osnova vsakega finančnega poslovanja. Učinkovit in varen plačilni 
promet je temeljni pogoj za tekoče poslovanje podjetja in temelj, na katerem podjetje gradi 
z banko višje oblike poslovnega sodelovanja (Plačilni promet, 2004). 

Pod pojmom plačilni promet v podjetju si predstavljamo plačevanje obveznosti s 
transakcijskega računa in prejemanje plačil na transakcijski račun.  

Plačilni promet poteka s pomočjo plačilnih nalogov. Plačilni nalog ali nalog za plačilo je v 
tretjem odstavku Zakona o plačilnem prometu definiran kot nalog imetnika transakcijskega 
računa izvajalcu plačilnega prometa, ki vodi njegov transakcijski račun, da v breme tega 
transakcijskega računa opravi prenos denarnih sredstev v dobro drugega transakcijskega 
računa ali v dobro računa izvajalca plačilnega prometa in v korist prejemnika plačila.  

Nalog za plačilo mora obsegati (ZPlaP, 2002, 13. člen, 1. odstavek): 

1. ime in priimek oziroma firmo imetnika transakcijskega računa nalogodajalca, 
2. številko imetnikovega transakcijskega računa v breme katerega naj se opravi 

plačilo, 
3. denarni znesek plačila in valuto, v kateri naj se plačilo opravi, 

                                                 

14 angl. Extensive Markup Language. 
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4. ime in priimek oziroma firmo imetnika transakcijskega računa prejemnika plačila, 
5. številko transakcijskega računa prejemnika plačila, v dobro katerega naj se plačilo, 

opravi, in oznako izvajalca plačilnega prometa, ki vodi prejemnikov transakcijski 
račun, 

6. druge podatke za statistične namene, ki jih predpišejo Banka Slovenije, Agencija 
Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve in minister, pristojen za 
finance. 

Tretji odstavek 13. člena Zakona o plačilnem prometu, 2002, pravi, da kadar imetnik 
transakcijskega računa izda pisni nalog za plačilo, mora biti na nalogu lastnoročni podpis 
imetnika transakcijskega računa oziroma pooblaščene osebe imetnika transakcijskega 
računa. Izvajalec plačilnega prometa se mora z uporabo legitimacijske kartice oziroma na 
drug zanesljiv način prepričati o identiteti nalogodajalca. 

Pravilno izpolnjene naloge mora potem nekdo odnesti na banko do določene ure ter jih 
predložiti bančnemu referentu, ki naloge prepiše v bančni sistem in jih nato sprovede. Na 
Sliki 8 je prikazan plačilni nalog na predtiskanem obrazcu, ki je namenjen ročnemu 
izpolnjevanju. 

Slika 8: Obrazec za plačilni nalog 

 

Vir:  Navodilo o obliki, vsebini in uporabi plačilnega naloga, 2002 

Elektronski plačilni promet pa pomeni, da te posle opravljamo s pomočjo sodobne 
informacijske in telekomunikacijske tehnologije kar iz podjetja ter da nam za to ni več 
potrebno dejansko iti v banko. 

Vse večje slovenske banke ponujajo tak ali drugačen paket za elektronsko poslovanje, 
namenjen podjetjem. V glavnem ponujajo nemoten dostop do stanja na transakcijskem 
računu ob katerikoli uri dneva, plačevanje z elektronskimi plačilnimi nalogi, shranjevanje 
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predlog za pogoste plačilne naloge, prenos sredstev med računi podjetja, izmenjavo varnih 
sporočil med uporabnikom in banko ter uvoz plačilnih nalogov iz datotek, 
predpripravljenih v drugih programih. 

Elektronski plačilni nalog vsebuje enake podatke kot ročni obrazec. Seveda izgled 
elektronskega obrazca ni predpisan, pomembni so le podatki na njem. Zaradi lažje 
predstave pa so v bančnih aplikacijah običajno oblikovani zelo podobno ročnemu 
plačilnemu nalogu. Na Sliki 9 je primer takega elektronskega plačilnega naloga iz e-
bančne aplikacije Banke Celje. 

Tako kot plačilni nalog v papirni obliki tudi elektronski plačilni nalog ni veljaven brez 
podpisa nalogodajalca. Zakon o plačilnem prometu, 2002, v četrtem odstavku 13. člena 
določa, da kadar po splošnih pogojih vodenja transakcijskega računa imetnik 
transakcijskega računa lahko izda elektronski oziroma telefonski nalog za plačilo, mora 
izvajalec plačilnega prometa zagotoviti, da je mogoče na zanesljiv način preveriti identiteto 
nalogodajalca in sicer bodisi z uporabo enolične identifikacijske kode, ki jo dodeli 
imetniku transakcijskega računa, bodisi z uporabo drugega podobnega postopka 
preverjanja identitete. Ko odgovorna oseba v podjetju potrdi plačilne naloge, gredo le-ti v 
obdelavo. 

Slika 9: Izpolnjen elektronski plačilni nalog 

 

Vir: Zaslonska slika iz bančna aplikacije za internetno bančništvo Banke Celje, 2004. 

Z uporabo elektronskega plačilnega prometa smo si prihranili pot v bančno poslovalnico. 
Še vedno pa to pomeni podvajanje vnosa podatkov. S plačilnim nalogom namreč plačamo 
prejet račun, ki nam ga je poslal dobavitelj. Ta račun pa je z vsemi podatki, ki jih 
potrebujemo za izpolnitev plačilnega naloga, že zaveden v našem ERP sistemu. S 
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povezavo bančne aplikacije in elektronskega plačilnega prometa bi se torej izognili 
dvojnemu vnosu podatkov in s tem prihranili čas in pridobili na točnosti podatkov. 

4.2. Povezava ERP sistema in elektronskega plačilnega prometa 

Različne aplikacije je med seboj možno povezati na več načinov. Tukaj bo predstavljena 
danes najbolj razširjena oblika povezave dveh različnih sistemov, to je podatkovna 
integracija s pomočjo tekstovnih datotek. Povezava bo prikazana na praktičnem primeru 
plačila prejetega računa dobavitelja in primeru prejema plačila za izdan račun. Ker je za 
pripravo prenosa podatkov iz enega sistema v drugega ključnega pomena poznavanje 
principa delovanja podatkovnih baz, bodo najprej na kratko predstavljene relacijske baze 
podatkov, ki so v današnjem poslovnem svetu najbolj razširjene in jih skoraj brez izjeme 
uporabljajo vsi ERP sistemi. Potem bo opisana tekstovna datoteka, imenovana TKDIS 
datoteka, ki povezuje ERP sistem in bančno aplikacijo. Nazadnje pa bo na primeru 
zgrajena dejanska povezava. 

4.2.1. Relacijska baza podatkov 

Baza podatkov je sistem za shranjevanje strukturiranih informacij, organiziranih in 
shranjenih na način, ki omogoča hitro in učinkovito iskanje in ponovno prikazovanje. Pri 
načrtovanju baze podatkov je potrebno paziti predvsem na to, da bodo podatki shranjeni na 
način, ki bo omogočal njihovo hitro in enostavno vračanje (Petroutsos, Bilgin, 2002, 
str. 12). 

Podatki v podatkovni bazi so lahko strukturirani na več različnih načinov. Množico pravil, 
ki določajo, kako morajo biti podatki v bazi organizirani, imenujemo podatkovni model. 
Za delo s podatkovnimi bazami se je uveljavilo pet podatkovnih modelov in sicer 
hierarhični, mrežni, relacijski, objektni in večdimenzionalni. V obravnavanem primeru 
uporabljamo relacijsko bazo podatkov, ki temelji na relacijskem podatkovnem modelu in je 
v poslovnem svetu najbolj razširjena. Relacijski podatkovni model naprimer predpisuje, da 
morajo biti podatki organizirani v tabelah, kjer vsak stolpec tabele predstavlja en atribut, 
ena vrstica pa eno entiteto (Jaklič, 2002, str. 86-87). Vrstico v tabeli imenujemo tudi zapis, 
stolpce pa polja (Pahor, 2002). Na Sliki 10 na strani 29 sta prikazani tabela dobaviteljev in 
tabela računov s polji ter povezava med njima. To je povezava ena proti mnogo, saj ima en 
dobavitelj iz tabele Dobavitelji lahko v tabeli Racuni več kot en račun. 

V bazi podatkov za posamezne tabele postavimo pravila obnašanja, ki temeljijo na pravilih 
iz realnega sveta, in jih tako zaščitimo pred nepravilnim in delnim vnosom podatkov. Tako 
pravilo bi naprimer bilo, da mora imeti vsak dobavitelj v tabeli dobaviteljev ime, naslov in 
davčno številko. 

Poleg tabel v bazi podatkov definiramo tudi odnos med tabelami. Definirani odnosi med 
tabelami uporabnikom omogočajo kombiniranje podatkov iz več tabel. Kot je razvidno s 
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Slike 10, sta tabeli dobaviteljev in računov med seboj odvisni. V realnem svetu dobavitelji 
za prodano blago izstavijo račun. Podatki o dobavitelju so shranjeni v tabeli dobaviteljev. 
Običajno podjetje s svojimi dobavitelji posluje daljše časovno obdobje in tako je za 
dobavitelja značilno, da podjetje od njega dobi več kot samo en račun. Zato nam v tem 
primeru postavitev dveh tabel v podatkovni bazi, na eni strani tabele dobaviteljev in na 
drugi tabele računov, omogoča, da podatke o dobavitelju vnesemo samo enkrat in se nato 
pri vnosu podatkov o računu nanje samo sklicujemo. V obeh tabelah moramo torej imeti 
eno polje, na podlagi katerega bomo lahko določen račun pripisali dobavitelju, ki ga je 
izstavil. 

Slika 10: Tabeli dobaviteljev podjetja in njihovih računov v relacijski bazi podatkov 

 
Vir: Lasten prikaz 

 

Ko vnašamo podatke o dobaviteljih, vsakemu dobavitelju dodelimo svojo številko, ki je 
enolično določena in se v okviru ene tabele ne sme ponoviti. To številko imenujemo šifra 
dobavitelja in dobavitelja v bazi podatkov enolično določa. Tako polje v tabeli imenujemo 
ključ tabele in je na Sliki 10 označeno z rumenim ključem. V tabeli računov račun enolično 
določa številka računa in predstavlja ključ tabele Racuni.  

Ob vnosu računa se s pomočjo šifre dobavitelja sklicujemo na dobavitelja, ki je račun 
izdal. Tako imamo tudi v tabeli računov polje SifraDobavitelja, kamor vpišemo šifro 
dobavitelja, na katerega se račun nanaša. S pomočjo tega polja bomo torej tabeli med seboj 
lahko povezali in vsakemu dobavitelju pripisali račune, ki jih je izdal. Polje, ki je ključ ene 
tabele in ga za namene povezav uporabimo v drugi tabeli, v drugi tabeli imenujemo tuji 
ključ (Grad, Jaklič, 1996, str. 112). Polje SifraDobavitelja je torej v tabeli računov tuji 
ključ.  

Za podatkovne baze je značilno, da uporabnik ne more neposredno spreminjati podatkov v 
bazi. Podatke lahko spreminjamo in beremo le z uporabo posebne zbirke programov, ki 
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omogoča tvorbo, uporabo in vzdrževanje podatkovnih baz. Imenuje se sistem za 
upravljanje podatkovnih baz ali s kratico SUPB15. SUBP skrbi za neodvisnost med 
programi in podatki. Ta neodvisnost je dosežena s podatkovnim slovarjem, v katerem je 
shranjen opis podatkovne baze, torej njena struktura, opisi tipov podatkov in podobno. Ta 
podatkovni slovar je seveda v računalniški obliki in je običajno kar del same baze 
podatkov. S podatki potem manipuliramo tako, da SUBP posredujemo zahtevo za 
spremembo oziroma branje, ta pa potem to zahtevo izvrši in podatke spremeni oziroma 
vrne odgovor na poizvedbo (Jaklič, 2002, str. 76). 

Sistem za upravljanje relacijske baze podatkov ima poleg naloge, da skrbi za neodvisnost 
med programi in podatki tudi naloge, da (Programming a Microsoft SQL Server 2000 
Database, 2000, str: 1-3):  

� vzdržuje odnose med podatki in tabelami 
� zagotavlja pravilno shranjevanje podatkov in skrbi za to, da pravila, ki določajo 

odnose med podatki, niso kršena 
� v primeru padca sistema poišče tisto časovno točko v varnostnih kopijah zapisanih 

transakcij, ko so bili podatki še konsistentni in jih obnovi. 

Pri delu z relacijskimi podatkovnimi bazami kot programski jezik uporabljamo SQL16. 
SQL je zaradi svoje pomembnosti standardiziran pri organizacijah ANSI17 in ISO18. To 
pomeni, da naj bi vsi SUBP razumeli standardizirano sintakso jezika. Prva različica jezika 
je bila standardizirana leta 1986, trenutno pa je v veljavi tretja različica, ki v relacijske 
baze podatkov že vključuje objektne elemente programiranja (Jaklič, 2002, str. 125). 

SQL spada v skupino jezikov za definiranje podatkov (DDL19), v skupino jezikov za 
manipulacijo s podatki (DML20) ter v skupino jezikov za postavitev kontrole dostopa do 
podatkov (DCL21). SQL je neproceduralen jezik, kar pomeni, da programu povemo le, kaj 
želimo, da se izvede, ne pa tudi kako naj se izvede. Za neproceduralne jezike je značilno, 
da imajo majhno število ukazov, ti pa so lahko dolgi in tudi zelo zapleteni (Programming a 
Microsoft SQL Server 2000 Database, 2000, str: 2-10).  

Za definicijo podatkov v podatkovni bazi uporabljamo tri ukaze in sicer: CREATE za 
postavitev novega objekta (tabele, procedure, view-ja, ...) v podatkovni bazi, ALTER za 
spreminjanje definicije obstoječega objekta v bazi, naprimer tabeli dodamo nov stolpec, z 

                                                 

15 angl. Database Management System (DBMS). 
16 angl. Structured Query Language. 
17 angl. American National Standards Institute. 
18 angl. International Standard Organization. 
19 angl. Data Defintion Language. 
20 angl. Data Manipulation Language. 
21 angl. Data Control Language. 



 

31 

ukazom DROP pa izbrišemo objekt iz baze podatkov (Programming a Microsoft SQL 
Server 2000 Database, 2000, str: 2-12).  

Za manipulacijo s podatki uporabljamo štiri ukaze. Z ukazom SELECT delamo poizvedbe 
v bazi podatkov, naprimer ukaz 

 

izbere iz tabel Dobavitelji in Racuni, prikazani sta na Sliki 10 na strani 29, vse dobavitelje 
in račune, katerih računi so zapadli v tednu med tretjim in sedmim majem 2004, razvrščeni 
bodo po šifri dobavitelja, od najmanjše do največje.  

Z ukazom INSERT v tabelo vnašamo nove podatke, z ukazom UPDATE popravljamo že 
obstojeeče podatke v tabeli, z ukazom DELETE pa podatke brišemo. Ukaz DELETE se 
razlikuje od ukaza DROP, saj prvi iz tabele briše samo podatke, drugi pa poleg podatkov 
tudi definicijo tabele iz baze podatkov (Programming a Microsoft SQL Server 2000 
Database, 2000, str: 2-13).  

V podjetju vsi ljudje nimajo enakih pooblastil, zato je tudi bazo podatkov potrebno 
organizirati tako, da imajo zaposleni dostop samo do podatkov, ki jih smejo videti oziroma 
spreminjati. Za vzpostavitev te kontrole uporabljamo ukaze GRANT, DENY in REVOKE. 
Z ukazom GRANT uporabniku baze podatkov dovolimo izvedbo določenega ukaza na 
določeni tabeli, z ukazom DENY mu to preprečimo, z ukazom REVOKE pa vse naše 
dosedanje posege (GRANT ali DENY) prekličemo (Programming a Microsoft SQL Server 
2000 Database, 2000, str: 2-11).  

Na kratko smo pogledali baze podatkov in način, kako z njimi delamo. V naslednjem 
poglavju bo predstavljena tekstovna datoteka, ki jo uporabljamo za prenos podatkov o 
plačilnih nalogih v bančno aplikacijo. 

4.2.2. TKDIS datoteka 

Leta 1995 je Agencija Republike Slovenije za plačilni promet (s kratico APP) objavila 
Navodilo za predložitev in prevzem podatkov s plačilnih nalogov v računalniški obliki 
(Uradni list RS, št. 9/95), kjer je podana prva specifikacija datoteke za prenos podatkov. 
Imenovali so jo TKDIS datoteka. Ko je leta 2001 plačilni promet prešel iz rok APP v roke 
poslovnih bank, so le-te obliko zapisa in ime datoteke obdržale. 
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TKDIS datoteka je sestavljena iz treh vrst stavkov in sicer iz naslovnega, zbirnega in 
individualnega. Datoteka se vedno začne z naslovnim stavkom, ki vsebuje številko 
transakcijskega računa predlagatelja, ime in kraj predlagatelja, datum obdelave, oznako 
magnetnega medija, vrsto posla in tip stavka (Navodila za strukturo uvozno/izvoznih 
datotek za Proklik plus NLB, 2004).  

Naslovnemu stavku sledijo zbirni in individualni stavki. V eni datoteki je lahko več zbirnih 
stavkov. To bi se lahko naprimer zgodilo v primeru, da ima nalogodajalec več 
transakcijskih računov in želi en sklop nalogov plačati z enega računa, drug sklop pa z 
drugega računa. V zbirnem stavku sta poleg podatkov o nalogodajalcu in transakcijskem 
računu dva podatka, namenjena preverjanju predloženih podatov in sicer skupen znesek 
nakazil iz individualnih stavkov in skupno število individualnih stavkov. Ker banke 
TKDIS datoteko uporabjajo tudi za obveščanje podjetja o prilivih na transakcijski račun, je 
v zbirnem stavku tudi oznaka ali gre za naloge v dobro ali za naloge v breme 
transakcijskega računa (Navodila za strukturo uvozno/izvoznih datotek za Proklik plus 
NLB, 2004). V primeru, ko TKDIS datoteko sestavi podjetje, gre seveda za naloge v 
breme, saj s svojega transakcijskega računa plačuje račune dobaviteljev. V primeru, ko 
datoteko sestavi banka kot obvestilo o prometu na transakcijskem računu, pa gre tako za 
naloge v breme kot za naloge v dobro.  

Vsakemu zbirnemu stavku sledijo individualni stavki, ki se nanj nanašajo. Individualni 
stavki predstavljajo posamezne plačilne naloge in vsebujejo med drugim podatke o 
prejemniku nakazila oziroma o plačniku, če gre za naloge v dobro, številko njegovega 
transakcijskega računa, sklicevanje na številko, namen nakazila in znesek nakazila, torej 
vse podatke, ki morajo biti na plačilnem nalogu (Navodila za strukturo uvozno/izvoznih 
datotek za Proklik plus NLB, 2004). Primer TKDIS datoteke za nakazilo prispevkov in 
davkov ob izplačilu plač je v Prilogi 1.  

V tem odseku je bila na kratko predstavljena standardna datoteka za prenos podatkov o 
plačilnih nalogih. V naslednjem pa bo na primeru procesa plačila prejetega računa 
obdelana ideja avtomatizacije povezave med ERP sistemom in e-banko. 

4.2.3. Proces plačila prejetega računa 

V tem odseku je prikazan proces plačila prejetega računa, na primeru katerega bo 
predstavljena ideja avtomatizacije povezave med podatkovno bazo ERP sistema sistemom 
in bančno aplikacijo za elektronski plačilni promet. Proces je v nadaljevanju podrobno 
opisan, grafično pa je za lažjo razumljivost prikazan na Sliki 11 na naslednji strani. 

Začnimo s prihodom računa v podjetje. V tem trenutku za veliko večino slovenskih 
podjetij še ne moremo trditi, da je račun prišel v podjetje po elektronski poti. 
Predpostavimo torej, da je prišel v papirni obliki. Račun najprej odgovorna oseba zavede v 
knjigo prejetih računov. Kdo je odgovorna oseba za to opravilo, je seveda odvisno od 
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organizacijske strukture v podjetju. Recimo, da je to tajnica, ki prejme vso pošto in jo 
potem razdeli naslovnikom. Tajnica v knjigo prejetih računov vnese podatke o dobavitelju, 
številki računa, datumu računa, datumu prejema računa, datumu zapadlosti računa in 
znesku računa. 

Slika 11: Proces plačila prejetega računa v podjetju 

Vir: Lasten prikaz 
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Račun potem potuje v nabavno službo, kjer preverijo, če se ujema z blagom, ki so ga 
naročili in tudi prejeli, in če nimajo pripomb, ga potrdijo ter vrnejo v računovodstvo.  

V računovodstvu račun poknjižijo. To pomeni, da pokličejo račun iz knjige prejetih 
računov in ga opremijo z manjkajočimi podatki, kot so informacija o davku – ali je 20 ali 
8,5 odstotni, ali je odbiten ali neodbiten, ali se zavede v davčno knjigo ali ne ter 
informacija o kontih, na katere se bo knjižil račun.  

Zdaj je račun z vsemi podatki, ki jih potrebujemo o njem, v našem ERP sistemu in čaka na 
plačilo, saj ga bomo plačali na dan zapadlosti. 

Za ERP sistemom stoji baza podatkov, v našem primeru je to relacijska baza podatkov, v 
kateri so spravljeni vsi podatki, ki smo jih vnesli. Vse banke pa v svojih aplikacijah za 
elektronski plačilni promet ponujajo možnost uvoza elektronskih plačilnih nalogov s 
pomočjo tekstovne datoteke, katere oblika in vsebina je natančno določena. Za izgradnjo 
povezave med ERP sistemom in bančno aplikacijo bomo torej potrebovali vmesnik, to je 
dodatni program, ki pozna strukturo relacijske baze podatkov ERP sistema, zna prebrati 
podatke, ki jih potrebuje in jih prepiše v tekstovno datoteko predpisane oblike, v našem 
primeru je to TKDIS, ki jo bančna aplikacija zna razbrati in zapisati v bančno bazo 
podatkov. Grafična predstavitev poteka prenosa podatkov je prikazana na Sliki 12.  

Za izpolnitev plačilnega naloga potrebujemo podatke o računih, ki jih je potrebno plačati 
na določen dan, o dobaviteljih, katerim moramo plačati in o tem s katerega transakcijskega 
računa bomo črpali sredstva, če ima podjetje več računov. Vsi ti podatki so že shranjeni v 
relacijski bazi podatkov v podjetju, potrebno jih je le poiskati.  

Slika 12: Povezava ERP sistema in bančne aplikacije s pomočjo tekstovne datoteke 

 

Vir: Lasten prikaz 
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V tabeli dobaviteljev, imenujmo jo Dobavitelji, imamo podatke o dobaviteljih – šifro, 
firmo, naslov, številko transakcijskega računa, kontaktno osebo, telefon, davčno številko in 
podobno. V tabeli prejetih računov, imenujmo jo Racuni, pa imamo podatke o računih 
dobaviteljev – številko računa, številko dobavitelja, ki je poslal račun, datum računa, 
datum zapadlosti, znesek, plačan znesek, sklicno številko za plačilo in podobno. Strukturi 
tabel sta na Sliki 10 na strani 29.  

V primeru, da ima podjetje več transakcijskih računov, se mora referent za plačilni promet 
v podjetju najprej odločiti s katerega računa bo poravnal obveznosti in na kateri dan želi, 
da se plačilo izvede. Vse bančne aplikacije ponujajo možnost vnosa nalogov z datumom 
izvršitve v prihodnosti.  

Potem se mora referent odločiti, katere račune bo plačal na določen dan. Da se bo lahko 
odločil, bo naredil poizvedbo v bazi podatkov. Želel bo videti vse še ne plačane račune, ki 
bodo zapadli v plačilo na določen dan ali pa so zapadli že v preteklosti, pa jih zaradi 
različnih razlogov še ni plačal. Tako poizvedbo bo seveda naredil vsak dan oziroma 
vsakokrat, ko bo želel plačevati račune, saj brez te informacije svojega dela ne more 
opraviti. Ker je poizvedba v bazi podatkov vedno enaka, razlikuje se samo v obdobju, bo 
shranjena kar v samem vmesniku. Referentu tako ne bo potrebno vsak dan vpisovati teksta 
poizvedbe, program ga bo vprašal le za obdobje zapadlosti računov, ga vstavil na pravo 
mesto v poizvedbi in jo posredoval SUPB. SUBP bo vrnil odgovor, program pa ga bo 
prikazal referentu. Prva naloga vmesnika med ERP sistemom in bančno aplikacijo bo torej, 
da bo referentu ponudil vse račune, ki zapadejo v plačilo v določenem obdobju in še niso 
bili plačani. 

Referent ima zdaj vse potrebne podatke, da se odloči, katere račune želi plačati na današnji 
dan in jih tako označi. Naslednja naloga vmesnika je, da za izbrane račune poišče vse 
podatke, ki jih potrebuje za pravilno izpolnitev plačilnega naloga. Iz tabele Dobavitelji bo 
vzel ime in naslov dobavitelja ter številko njegovega transakcijskega računa, iz tabele 
računov pa bo vzel številko računa, ki jo bo uporabil v polju Namen plačila, znesek računa 
ter sklicno številko. Šifro vrste posla bo program poiskal v šifrantu šifer vrste posla glede 
na ostale podatke o plačilu. Ker gre za plačilo računa s transakcijskega računa, bo na 
prvem mestu črka A, ker gre za izdatke za nakup materiala, blaga ali storitev, bo na drugih 
dveh mestih številka 30 in ker gre za plačilo pravni osebi, bo na četrtem in petem mestu 
številka 11 (Navodilo o načinu, postopkih in udeležencih za izvajanje statističnega 
raziskovanja o prejemkih na račune in o izdatkih z računov poslovnih subjektov, 2003). 
Program ima zdaj vse potrebne podatke za izpolnitev plačilnega naloga in lahko pripravi 
TKDIS datoteko ter jo shrani na dogovorjeno mesto v računalniškem omrežju.  

Referent se bo nato prek interneta prijavil v bančno aplikacijo in po predpisanem postopku 
uvozil TKDIS datoteko, ki jo je sestavil vmesni program. Ta predpisan postopek se 
razlikuje od bančne aplikacije do bančne aplikacije, vendar v večini primerov zahteva, da 
referent z miško klikne na povezavo, ki se imenuje uvoz podatkov in nato v oknu, ki se mu 
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odpre, izbere datoteko s podatki, ter izbor potrdi. Bančna aplikacija bo datoteko prepoznala 
in uvožene plačilne naloge prikazala v posebni rubriki, kjer so zbrani nepodpisani nalogi. 
V tej aplikaciji potem nalogi čakajo na podpis odgovorne osebe, ki seveda ni nujno 
referent za plačilni promet ampak naprimer vodja finančnega oddelka, odvisno seveda od 
organizacije v podjetju. V elektronskem plačilnem prometu podpis elektronskega 
plačilnega naloga poteka tako, da ga odgovorna oseba s klikom na določeno povezavo 
potrdi. Dostop do potrditve nalogov je urejen znotraj bančne aplikacije, kjer ima vsak 
uporabnik aplikacije v podjetju posebej določeno avtorizacijo glede na njegovo funkcijo v 
podjetju. 

Plačilni nalogi so po tem postopku v bančni aplikaciji kar najhitreje in brez nepotrebnega 
dvojnega vnosa podatkov. 

V delovnem oknu programskega vmesnika, ki je bilo razvito v podjetju Our Space d.o.o. in 
je prikazano na Sliki 13 na naslednji strani, sta vidna dva seznama. Zgornji seznam vsebuje 
vse račune iz sistema, ki jih je potrebno plačati. Tisti, ki so že zapadli, so označeni z 
rdečim klicajem. V spodnjem seznamu so računi, za katere se je referent odločil, da jih bo 
plačal. Referent lahko račune povsem enostavno premika iz enega seznama v drugega tako 
da jih označi in klikne na gumb s puščico, ki se nahaja desno od seznamov. Na levi strani 
so gumbi, ki mu omogočajo več opcij, od popravljanja posameznega plačilnega naloga do 
ročnega vnosa novega plačilnega naloga ter ne nazadnje tudi nadaljevanje v novo okno, 
kjer lahko izbere transakcijski račun, s katerega želi plačati račune. Prav tako v tem novem 
oknu izbere datum plačila, ki je skupen za eno TKDIS datoteko in s klikom na gumb Potrdi 
program pripravi datoteko ter jo odloži na dogovorjeno mesto. 

Taka uporaba TKDIS datoteke pa seveda ni edina možna. S to datoteko banka obvešča 
imetnika tekočega računa o prometu na njegovem računu. Podjetje torej lahko to datoteko 
uporabi za knjiženje prilivov in odlivov s transakcijskega računa in tudi to čim bolj 
avtomatizira. S to problematiko se ukvarjamo v naslednjem primeru. 

4.2.4. Avtomatsko knjiženje prometa na transakcijskem računu v podjetju 

V primeru, ko želimo knjižiti bančni izpisek, je situacija ravno obratna primeru, ko želimo 
plačati račun. V primeru plačila računa smo imeli podatke o računu v bazi podatkov, 
potrebno jih je bilo transformirati in zapisati v dogovorjeni obliki, torej v TKDIS datoteki. 
V primeru knjiženja izpiska pa želimo iz datoteke dogovorjenega formata, tudi v tem 
primeru je to TKDIS, prebrati podatke in jih pravilno zapisati v podatkovno bazo. Tudi v 
tem primeru bomo torej potrebovali vmesnik, ki bo znal prebrati podatke iz datoteke in jih 
zapisati na pravo mesto v bazi podatkov.  

Nadaljujmo prejšnji primer, kjer je referent plačeval zapadle račune. Te transakcije so 
povzročile odliv denarnih sredstev na transakcijskem računu podjetja. V dnevnem izpisku, 
ki ga bo banka posredovala v obliki TKDIS datoteke, bodo torej te transakcije zapisane. 
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Program, ki bo transakcije zapisal v podatkovno bazo, mora razbrati, za plačilo katerega 
računa gre, ta račun v bazi podatkov označiti kot plačan, vpisati številko računa, datum in 
znesek plačila v tabelo plačil računov, ter vpisati transakcijo tudi v glavno knjigo – na eni 
strani so se na kontu transakcijskega računa sredstva zmanjšala, na drugi strani pa so se na 
kontu obveznosti do dobaviteljev zmanjšale obveznosti do dobaviteljev.  

Slika 13: Delovno okno programskega vmesnika, ki tvori TKDIS datoteko 

 

Vir: Zaslonska slika iz programske rešitve Virmani, 2002 

V tem postopku največji problem lahko predstavlja iskanje računa, ki ga je podjetje 
plačalo. Če je bil plačilni nalog, s katerim je referent plačal račun, pravilno izpolnjen, 
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postopek ne bo predstavljal težav. V polju za sklicno številko nalogodajalca je ob plačilu 
računa program vpisal šifro dobavitelja in številko računa, ki jo lahko zdaj spet uporabi pri 
iskanju povezave plačila z računom. Ker te plačilne naloge izpolnjuje podjetje samo 
oziroma njihov program za izpolnjevanje plačilnih nalogov, lahko sklepamo, da s 
knjiženjem teh plačil ne bo večjih problemov. 

Poleg informacij o odlivih s transakcijskega računa so na bančnem izpisku tudi informacije 
o prilivih na račun. Postopek je seveda enak kot pri knjiženju odlivov. Program mora najti 
račun, na katerega se nanaša plačilo, označiti račun kot plačan, vpisati podatke o plačilu v 
tabelo prejetih plačil ter transakcijo vpisati v glavno knjigo, kjer se na kontu 
transakcijskega računa sredstva povečajo, na drugi strani pa se na kontu terjatev do kupcev 
terjatve zmanjšajo. 

Kot je že bilo omenjeno, največji problem v postopku lahko predstavlja iskanje računa, ki 
ga je kupec plačal. Tudi v tem primeru se težavam izognemo s pravilno izpolnjenim 
plačilnim nalogom. Vendar v tem primeru plačilni nalog izpolni kupec, nanj pa podjetje, 
razen da na računu zapiše sklicno številko in kupca prosi, da se pri plačilu nanjo sklicuje, 
nima drugega vpliva.  

Pri izpolnjevanju plačilnih nalogov, zlasti pri ročnem, lahko prihaja do različnih napak. 
Plačilni referent se lahko zmoti pri vsakem podatku, ki ga je potrebno vpisati. Program, ki 
išče povezavo med plačanimi računi in računi v bazi podatkov, zato išče povezavo vsaj po 
dveh kriterijih in sicer po sklicni številki in znesku računa. V sklicni številki sta navadno 
skrita dva podatka - podatek o šifri kupca v tabeli kupcev in številki izstavljenega računa. 
Program bo torej skušal najti številko računa v bazi podatkov, kupca, ki mu je bil izstavljen 
ta račun ter primerjal znesek nakazila z zneskom računa. Če se bodo vsi ti kriteriji ujemali, 
bo transakcijo zapisal v podatkovno bazo, v nasprotnem primeru pa jo bo postavil na 
posebno listo transakcij, kjer jo bo moral plačilni referent obdelati ročno in sam poiskati, 
kam ta transakcija spada. 

Ker na izpolnjevanje plačilnega naloga za plačilo svojega izstavljenega računa podjetje 
nima nobenega vpliva, izpolni ga namreč kupec, je primer prejema plačila za izdan račun 
za avtomatsko obdelavo bolj zapleten kot knjiženje odlivov s transakcijskega računa in 
plačevanje računov. Če je plačilni nalog izpolnjen pravilno, s pravo sklicno številko, potem 
večjih težav ne bo. V nasprotnem primeru pa bo referent v podjetju bančni izpisek kljub 
avtomatski obdelavi bolj ali manj knjižil ročno. V interesu podjetja je torej, da poskuša čim 
bolj disciplinirati svoje kupce glede izpolnjevanja plačilnih nalogov, saj si s tem prihrani 
veliko časa in ročnega dela. 

Kot kažejo izkušnje pri uvajanju takega vmesnika, se le-ta obnese v podjetjih, ki imajo 
dnevno opraviti z velikim številom transakcij. Če je transakcij malo, jih referent v podjetju 
hitreje poknjiži ročno, kot da bi jih razvrščal v programu. Tudi program namreč zahteva 
vnos določenih parametrov, po katerih ve, kako naj transakcije razporedi. 
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V nadaljevanju je predstavljena analiza stroškov in prednosti projekta uvedbe za 
plačevanje prejetih računov, s katero želimo ugotoviti, kdaj se tak program sploh splača 
uporabljati. 

4.3. Analiza stroškov in koristi projekta uvedbe vmesnika za plačevanje 
prejetih ra čunov 

4.3.1. Definicija projekta in njegovih stroškov 

Cilj projekta je uvedba vmesnika za plačevanje prejetih računov in usposobitev referenta 
za ravnanje s programov. Stroški uvedbe in šolanja znašajo 50.000,00 SIT, od projekta pa 
pričakujemo, da se bo zmanjšal čas, ki ga referent vsak dan potrebuje za plačevanje 
prejetih računov ter da se napake zaradi dvojnega vnosa ne bodo več pojavljale. Uvedba 
programa in šolanje referenta traja en dan. 

Stroški projekta 50.000,00 SIT 
Koristi Prihranek časa ter zmanjšanje možnosti napak, ker se izognemo 

dvojnemu vnosu  
Časovno obdobje En dan 

 

4.3.2. Identifikacija in opredelitev prednosti in slabosti projekta 

Glavni prednosti, ki jih pričakujemo od uvedbe tega programa sta prihranek časa ter 
zmanjšanje napak. Referentu podatkov za izpolnitev naloga ne bo treba vpisati, saj jih bo 
program vzel iz baze podatkov. S tem bo referent prihranil čas, izognil pa se bo tudi 
možnosti za napake, ki nastanejo pri prepisovanju.  

Slabosti uvedbe tega programa se v praksi niso pokazale. 

4.3.3. Monetarizacija prednosti in slabosti 

Prihranek časa je linearno odvisen od tega, koliko plačilnih nalogov (plačil) na dan je v 
podjetju potrebno obdelati. Recimo, da je teh nalogov 50. Če izpolnjevanje vsakega naloga 
referentu vzame povprečno 3 minute, mu to opravilo na dan vzame 2 uri in pol.  

Uvoz paketa nalogov, ki ga pripravi program, traja 10 minut. Z uporabo programa prihranimo 
torej 2 uri in 20 minut časa na dan pri predpostavki, da referent vsak dan napiše 50 nalogov. 

Če rečemo, da je možnost napake pri ročnem izpolnjevanju nalogov 1%, se napaka zgodi 
enkrat na dva dni. Spet predpostavimo, da za reševanje napake v povprečju referent porabi 
10 minut časa. Torej v povprečju na dan prihrani 5 minut, ker se pri uporabi programa te 
napake sploh ne pojavljajo. 
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V splošnem lahko torej z navedenimi predpostavkami rečemo, da referent prihrani 2 uri in 
25 minut časa na dan. Recimo, da referent podjetje na mesec stane 390.000,00 SIT. Pri teh 
stroških upoštevamo bruto plačo referenta, vzeli smo povprečno slovensko bruto plačo, 
prispevke in davke podjetja ter stroške za prevoz in prehrano. To pomeni, da je njegova ura 
vredna 2241 SIT, če upoštevamo konstantno število ur v mesecu, to je 174.  

4.3.4. Povzetek analize 

Podjetje torej z uporabo programa prihrani 2 uri in 25 minut časa, kar ob naših 
predpostavkah znese 5600 SIT na dan. Investicija se bo ob teh predpostavkah povrnila v 
devetih dneh. V grafu na Sliki 14 pa je prikazan prihranek v slovenskih tolarjih zaradi 
prihranka časa v odvisnosti od števila nalogov, ki jih je potrebno obdelati v enem dnevu. 
Ugotovimo lahko, da se investicija splača, če v podjetju obdelajo več kot tri plačilne 
naloge na dan. 

Slika 14: Prihranek v odvisnosti od števila nalogov v enem dnevu 

 
Vir: Lasten prikaz 
 

5. Sklep 

V sodobnih podjetjih so povezave med različnimi podsistemi, ki sestavljajo informacijski 
sistem v organizaciji, ključnega pomena. S tem, da se izognejo dvojnemu vnosu podatkov, 
v podjetju prihranijo veliko časa ter omogočijo večjo točnost podatkov. 

V svojem diplomskem delu sem predstavila eno od možnosti povezave med aplikacijo za 
elektronski plačilni promet in ERP sistemom. V današnjem času si podjetja, ki ne 
uporablja elektronskega plačilnega prometa, skorajda ne moremo zamisliti. Prav tako so v 
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sodobnih podjetjih ERP sistemi, ki poosebljajo obsežno zamisel povezovanja vseh 
oddelkov in njihovih nalog v podjetju v en sam sistem, ki podpira vse njihove poslovne 
naloge, nekaj povsem običajnega. Vsi poslovni dogodki so zabeleženi v podatkovni bazi, 
ki stoji za ERP sistemom, ko pa želimo naprimer plačati račun našega dobavitelja, je 
potrebno vse njegove podatke še enkrat vnesti v bančno aplikacijo za elektronski plačilni 
promet. S povezavo teh dveh aplikacij pa se izognemo dvojnemu vnosu podatkov, saj 
program, ki ga umestimo med ERP sistem in bančno aplikacijo, zna prebrati podatke iz 
ERP sistema, jih transformirati v pravilno obliko ter poslati bančni aplikaciji. S tem 
prihranimo čas in pridobimo na točnosti podatkov. 

V praksi je povezava med tema dvema sistemoma zelo uveljavljena, v tujini celo do te 
mere, da jo v sam ERP sistem vgradijo že proizvajalci sistema. V Sloveniji vgrajeno 
povezavo ponujajo samo domači proizvajalci ERP sistemov, veliki tuji ponudniki pa se 
običajno odločijo za uporabo zunanjega vmesnika, saj je Slovenija majhen trg. Seveda pa 
uvajalci tujih ERP sistemov pri nas ponujajo vmesnike med ERP sistemom in bančnim 
programom. Kot je pokazala analiza prednosti in stroškov, se investicija v ta vmesnik 
splača, če v podjetju obdelajo več kot tri plačilne naloge na dan. 

V prihodnosti lahko pričakujemo, da se bodo podjetja vedno bolj pogosto odločala za čim 
bolj avtomatsko povezavo med različnimi podsistemi v aplikacijskem delu svojega 
informacijskega sistema, kot je naprimer povezava med elektronskimi tehtnicami in 
proizvodnim modulom ERP sistema. Medtem ko ponudnikom ERP sistemov take 
povezave predstavljajo nove izzive pri oblikovanju sistema, ki jih bo omogočal, 
uporabnikom omogočajo, da z vnosom podatkov ne izgubljajo časa ter se lažje posvetijo 
svoji osnovni poslovni dejavnosti. 
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Priloga 1: TKDIS datoteka za nakazilo pripevkov in davkov ob izplačilu 
plač 

 


