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UVOD 

Današnji trg zahteva visoko fleksibilnost, hitro prilagajanje spremembam, ki znajo biti zelo 

nepredvidljive. Prav tako pa trg zahteva, da imajo podjetja vse več in vse kakovostnejše 

podatke. V nuji po preživetju bodo morale organizacije izboljšati svoje vire podatkov in jih 

tudi kakovostno uporabljati.  

Zaposleni v vseh oddelkih podjetja, kot so računovodstvo, marketing, proizvodnja, finance in 

kadri, morajo delo opravljati učinkovito in uspešno. Uporabniki lahko vedno bolj zahtevne 

probleme s pomočjo informacijske tehnologije rešujejo bolj učinkovito ter lahko prej zaznajo 

in izkoristijo priložnosti. Informacijska tehnologija tako ponuja orodja, s pomočjo katerih 

lahko procese opravljamo hitreje, ceneje in bolj kakovostno, lahko pa s pomočjo 

informacijske tehnologije tudi preuredimo način poslovanja in s tem pridobimo konkurenčno 

prednost (Gradišar, Jaklič, Damij & Baloh, 2005, str. 265). 

Namen diplomske naloge je preučiti, kako skrajšati čas za izdelavo ponudbe, kar sedaj 

predstavlja veliko izgubo časa. 

Cilj diplomske naloge je napisati aplikacijo v Excelu tako, da se bo maksimalno skrajšal čas 

za izdelavo ponudbe, prav tako pa se bo z aplikacijo zmanjšala možnost napak. Aplikacijo 

bom napisala v programskem jeziku Visual Basic for Aplications – v nadaljevanju VBA.  

1 PREDSTAVITEV PODJETJA 

Podjetje Orbico je bilo ustanovljeno leta 1989 z vizijo ponuditi izdelke, ki še niso bili prisotni 

na policah slovenskih trgovcev. Začeli so s trženjem znamk Varta, Remington, kasneje še 

Duracell, Braun, Gillette, še kasneje pa mnogo drugih znamk, kot so Max Factor, Hugo Boss 

in ostale znamke kozmetike, hrane in čistil.  

Danes je Orbico eden izmed vodilnih distributerjev s podobnim portfeljem blagovnih znamk 

in se po višini prihodkov uvršča med prvih 200 podjetij v Sloveniji. Kljub temu, da podjetje 

po višini prihodkov sodi med velika podjetja, se lahko še vedno pohvali, da je ohranilo 

pristno, neposredno komunikacijo med zaposlenimi, ki temelji na neformalni kulturi s 

spoštovanjem drug drugega. V vseh letih svojega delovanja si je podjetje ustvarilo dobro ime 

med slovenskimi trgovci ter dobavitelji, s katerimi sodelujejo. Sedež podjetja je na 

Verovškovi 72 v Ljubljani, kjer imajo poleg poslovnih prostorov tudi veliko skladišče, ki 

zagotavlja nemoteno oskrbovanje slovenskega trga in kupcev z izdelki. Za hitrejšo dobavo, pa 

imajo eno skladišče tudi v Mariboru (Zgodovina, 2011). 
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2 INFORMACIJSKE POTREBE PODJETJA 

V nadaljevanju bom opisala obstoječe stanje, kakšen so zahteve uporabnikov in s pomočjo 

kakšne tehnologije, bomo te zahteve izpolnili.  

2.1 Opis obstoječega stanja 

Trenutno se obrazec za Ponudbo izpolnjuje ročno. Kar v praksi pomeni, da uporabniki vse 

potrebne podatke s kalkulacijami iz Prodajnega asortimana ročno kopirajo. Nevarnost pri tem 

je, da uporabnik lahko hitro naredi kakšno napako.  

2.2 Uporabniške zahteve 

Aplikacija bo iz baze podatkov, kjer se nahajajo vsi podatki o prodajnem asortimanu, 

sestavila ponudbo z vsemi potrebnimi informacijami:  

– naziv izdelka, 

– kupčeva šifra izdelka, 

– EAN koda, 

– vsi rabati, 

– veleprodajna cena, 

– neto cena, 

– priporočena maloprodajna cena, 

– marža. 

Uporabnik mora na koncu še določiti višino dodatnega akcijskega popusta ali pa novo neto 

ceno, poleg tega pa bo tudi na obrazcu možno izbrati datum akcije iz spustnega seznama.  

2.3 Odločitev o tehnologiji 

Podjetje uporablja program Oracle, ki ga uporabniki uporabljajo s pomočjo Oracle Business 

Intelligence Discoverer preko spleta. Discoverer deluje kakor ad-hoc poizvedbe, omogoča 

poročanje in analiziranje. Vse to je dostopno preko spleta, kar daje večjo moč uporabnikom 

na vseh ravneh organizacije.  

Za majhne procese, kakor je sestava ponudbe, uporabniki uporabljajo Excel, ponudbo pa 

morajo sami ročno napisati oz. prekopirati podatke o izdelkih iz dveh Excelovih dokumentov.  

Prav to je razlog, da sem se odločila za aplikacijo v Excelu (angl. Visual basic for 

Apilications), ker bo tako najenostavnejša za uporabnika in ne bo nove tehnologije, ki bi se je 

morali naučiti. Tako sem pri prenovi upoštevala tri medsebojno odvisne vendar običajno 

nasprotujoče temeljne cilje oziroma kriterije, ki so čas, stroški in kakovost. 
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Slika 1: Temeljni cilji prenove 

.  

Vir: M. Gradišar, J. Jaklič, T. Damij & P. Baloh, Osnove poslovne informatike, 2005, str. 266. 

Vsak krak trikotnika prestavlja enega izmed možnih ciljev. Kar pomeni, da lahko zelo 

kakovosten izdelek proizvedemo hitro, običajni izdelek hitro in poceni, ne moremo pa 

proizvesti zelo kakovostnega izdelka hitro in poceni. Kar pomeni da so stroški omejitveni 

kriterij (Jaklič, Damij & Baloh, 2005, str. 265).  

Kot alternativa bi v poštev prišel Access, za katerega pa podjetje nima licence in bi zato ta 

aplikacija stala več v primerjavi s prinesenimi koristmi. Excel pa ima prednost pred Accessom 

tudi v tem, da potrebuje manj delovnega spomina pri velikem številu podatkov.  

2.3.1 Microsoft Excel 

Aplikacija je narejena s programom Excel 2010.  

Z Excelom lahko ustvarjate tabele in analizirate podatke. Razvil ga je Microsoft. Ker je široko 

dostopen in zaradi njegove enostavne uporabe je Excel pogosto orodje za vzdrževanje 

podatkov. Uporablja se za shranjevanje podatkov, izdelovanje grafov, veliko podjetij ga 

uporablja za obvladovanje proračuna, za planiranje, zapisovanje podatkov o kupcih, za 

poslovno inteligenco, za analize prodajnih podatkov in še mnogo drugih (What is Excel, 

2011). 

Ker pa v podjetju nimajo vsi uporabniki Excela 2010, imajo namreč starejši program iz leta 

2007 oz. še starejše, sem naredila še primerjavo med različnimi verzijami Excela.  
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Tabela 1: Primerjava različnih verzij Excela 

 Excel 2010 Excel 2007 Excel 2003 

ZMOGLJIVOST 

Enako število vrstic in 

stolpcev kot v Excelu 

2007 

Vsebuje 1.048.576 vrstic 

in 16.384 stolpcev. 

Vsebuje le 

65.536 vrstic 

in 256 

stolpcev. 

HITROST 

Hitrejše delovanje od 

Excela 2007 

 

Hitrost delovanja makrov 

je počasnejše kakor v 

Excelu 2003. 

 

MENIJI 

Prilagajanje traku je zelo 

enostavno. 

Funkcije so na še bolj 

vidnem mestu in jih lažje 

najdemo. 

Pri prehodu je potrebno 

kar nekaj dodatnega 

učenja, sej je trak 

popolnoma nov in 

drugače  razporejen kot 

meniji. 

Na voljo 

meniji in 

»toolbars« 

QUICK ACCESS 

TOOLBAR 

Vsebuje vrstico za hitri 

dostop – v ang Quick 

Access Toolbar (v 

nadaljevanju QAT). 

 

QAT prvič predstavljen QAT ni na 

voljo 

SMARTART 

Še izboljšan od Excela 

2007 

Na voljo 

 

Ni na voljo 

PREVERJANJE 

SLOVNIČNIH 

NAPAK 

Avtomatsko popravlja 

napake. 

Osnovni Osnovni 

TISKANJE 
Veliko več možnosti Še vedno omejene 

možnosti 

Osnovne 

možnosti 

UREJANJE SLIK Na voljo Je omejeno Je omejeno 

   Se nadaljuje 
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nadaljevanje    

 Excel 2010 Excel 2007 Excel 2003 

»SPARKLINES« 

IN GRAFI 

Dodani so še tako imenovani 

SPARKLINES, kar pomeni mini 

graf, ki ga lahko vstavimo v celico 

in povzame podatke 

 

Na voljo že bolj 

dinamični grafi in več 

možnosti 

Na voljo 

osnovni grafi 

POŠILJANJE 

DOKUMENTA 

Nova možnost, da dokument 

pošljemo kar direktno iz 

Excelovega dokumenta. Le vklopiti 

moramo skupino ukazov na traku 

za pošiljanje dokumentov preko 

Outlooka.

 

Pošiljanje dokumenta 

s priponko preko e-

maila 

Pošiljanje 

dokumenta s 

priponko 

preko e-maila 

Risanje in čopiči 

 

Ni na voljo Ni na voljo 

 

Vir: Uporabniški vmesnik v Excelu 2010 in razlike s prejšnimi verzijami, 2011 

2.3.2 Excel 2010 – VBA 

VBA ali Visual Basic for Application je programski jezik. Kadar izvajamo enake naloge vsak 

dan oz. pogosto, potem je zelo priporočljivo, da te naloge avtomatiziramo, saj tako 

prihranimo veliko časa in energije, ta čas pa lahko porabimo za druge bolj produktivne 

naloge. Makri so krasni za avtomatizacijo nalog v Excelu. Vsakič ko sestavimo makro, se v 

ozadju zapiše v VB kodi (VBA in Microsof Officet Excel 2010, 2011).  

VBA pa ne omogoča le makrov. Lahko zgradimo in razvijemo nove algoritme, ki analizirajo 

podatke in jih prikažejo s pomočjo grafov. Omogoča tudi integracijo Excela z drugimi Office 

aplikacijami, kot na primer Access.  

Čeprav ima uporaba VBA v Excelu mnoge dobre razloge, pa je pomembno vedeti, da mogoče 

najboljša rešitev za naš problem v Excelu ni VBA. Excel ima namreč širok spekter ukazov in 

možnosti tudi brez VBA (Getting Started with VBA in Excel 2010, 2011).  

Izboljšave VBA Excel 2010 ima številne funkcije, ki vam omogočajo, da morebitne preostale 

makre programa Excel 4.0 preselite v VBA. Izboljšave vključujejo boljšo učinkovitost s 



6 

tiskanjem povezanih metod in lastnosti grafikonov, ki prej niso bile dostopne z VBA (Novosti 

v Excelu 2010, 2011). 

3 IZDELAVA ARHITEKTURE, OPIS NAČRTA, UPORABNIŠKEGA 

VMESNIKA 

3.1 Izdelava arhitekture 

Slika 2: Arhitektura 

 

Iz Slike 2 je razvidno, iz katerih dokumentov je sestavljena Ponudba. Podjetje ima bazo 

podatkov o izdelkih, kjer so zapisani vsi podatki o vseh izdelkih (trenutnih, že opuščenih, za 

vse države). V tej bazi podatkov so tako na primer logistični podatki (vsi podatki o izdelku, 

širina, višina, dolžina izdelka, teža izdelka, prav tako vsi podatki o kartonu in paleti, carinska 

koda ...). V tej bazi podatkov pa manjkajo cene, ki pa jih najdemo v Ceniku z veleprodajnimi 

cenami in v Ceniku z maloprodajnimi cenami.  

3.2 Opis načrta 

Slika 3: Slika prikazuje, iz katerih dokumentov je sestavljena Ponudba. 

 

Na sliki je razvidno, iz katerih dokumentov je sestavljena Ponudba in katere postavke vzame 

iz vsakega dokumenta. Iz dokumenta Prodajni asortima s kalkulacijami aplikacija prenese 
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naziv izdelka, ean kodo, šifro kupca, vse rabate (logistični, dodatni, akcijski), veleprodajno 

ceno, maloprodajno ceno in maržo. Ker pa se Asortima s kalkulacijami še vedno dopolnjuje 

ročno, je bilo zaželeno, da sem v aplikacijo dodala še del, kjer se preveri VPC iz kalkulacij s 

prvotnim cenikom. To je dobro tudi zato, ker se cene spreminjajo in se včasih pozabijo 

posodobiti v Asortimanu s kalkulacijami, kar ima lahko velike posledice, saj je ponudba 

zavezujoča, ko se jo enkrat potrdi z obeh strani.  

3.3 Uporabniški vmesnik 

3.3.1 Izbira uporabniškega vmesnika 

Za uporabniški vmesnik sem izbrala »ribbon« oz. trak.  

Uporabnik odpre osnovni dokument, izbere artikle, ki jih želi imeti na ponudbi, in na traku 

najde ukaz »SestaviPonudbo«, ga klikne in Ponudba se izpiše.  

Slika 4: Uporabniški vmesnik 

 

3.3.2 Opis uporabniškega vmesnika 

Excel 2010 nam ponuja novo funkcijo, in sicer prilagoditev traku (angl. Ribbon) v Excelovih 

možnostih. Ta nova funkcija nam ponuja, da spreminjamo prvotne zavihke na traku, lahko pa 

dodamo tudi čisto nov zavihek. Excel 2010 tudi ponuja, da skrijemo zavihke, ki jih ne 

potrebujemo. Ko dodajamo nove zavihke, pa lahko v posamezne skupine dodajamo makre, ki 

jih lahko potem zaženemo direktno iz traku. Ko je makro dodan, mu lahko spreminjamo ikone 

(sicer omejeno število) in opis.  

Ena izmed prednosti Excela 2010 je prav v prilagajanju traku. Za prilagoditev traku sta bila v 

Excelu 2007 uporabljena XML in RibbonX, v Excelu 2010 pa prilagoditev opravimo v le 

nekaj klikih (Excel 2010 – customizable ribbon, 2011). 

Prilagoditev traku, ki ga ustvarimo, velja le za trenutni Excelov dokument in ne potuje skupaj 

z dokumentom. Kar pomeni, da če želimo prilagoditi trak dokumentu, ki ga ne bomo 

uporabljali le mi, temveč ga bomo pošiljali okoli in na drugih računalnikih, moramo še vedno 

prilagoditev traku narediti z XML in RibbonX.  

Vendar pa imamo možnost, da svojo prilagoditev traku izvozimo in delimo z ostalimi. 

Izvožena prilagoditev (angl. Exporting Customitization) bo ustvarila file »exportedUI«, ki ga 
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lahko potem pošiljamo drugim uporabnikom in prenesemo prilagoditev na drug računalnik 

(Excel 2010 – customizable ribbon, 2011) 

4 PROGRAMIRANJE APLIKACIJE 

Aplikacijo sem naredila postopno, skozi več faz.  

- Analiza problema in intervju z uporabniki 

Prvi intervju z uporabniki, dogovarjanje o tem, kaj sploh potrebujejo, kaj jim lahko 

najbolj olajša delo, kje porabijo največ časa, ne da bi ustvarili neko dodano vrednost. 

Prišli smo do zaključka, da veliko časa porabijo pri izdelavi ponudbe, kjer morajo ročno 

kopirati izdelke, ki jih hočejo dati v akcijo, pri tem pa morajo biti zelo natančni. Prav 

tako smo se dogovorili, da se bo nekatere podatke preverjalo še z drugo bazo, kajti tudi v 

osnovi za izdelavo ponudbe lahko pride do napake, ki pa se potem »vleče« naprej.  

- Kodiranje oz. izdelava poizkusne aplikacije 

Ko sem dobila vse potrebne informacije, sem začela izdelovati poizkusno aplikacijo. 

Glede na podatke, ki sem jih zbrala iz prvega intervjuja, sem napisala aplikacijo.   

- Ponoven intervju z uporabniki 

Ko je bila poizkusna aplikacija narejena, sem se ponovno sestala z uporabniki, da smo 

skupaj preizkusili delovanje aplikacije. Pojavilo se je nekaj novih želja in sprememb, na 

primer: uporabnik ne želi več, da je na ponudbi davek, da je na ponudbi vpisana šifra 

podjetja izdelka, namesto tega pa smo dodali podatek o marži.  

- Dopolnitev in izpopolnitev aplikacije 

Po ponovnem intervjuju z uporabniki sem dopolnila in spremenila aplikacijo, kar je 

pomenilo, da sem iz obrazca za ponudbo izločila postavki davek in Orbico šifra, dodala 

pa sem podatek o marži.  

- Testiranje in uvedba rešitve 

Uvedba rešitve v podjetje in njena uporaba.  

- Vzdrževanje 

Vzdrževanje je, tako kot podpora tekočemu delu, stalna faza in se izvaja, dokler je 

aplikacija v uporabi. Vzdrževanje je spreminjanje aplikacije v obliki prilagajanja na 

spremembe v organizaciji ali tekočih praktičnih izkušenj (Gradišar & Resinovič, 2001, 

str. 429).  

Če je potrebno, pripravimo dodatno usposabljanje za uporabnike. Popravimo napake, ki 

se pojavijo med uporabo aplikacije, in samo aplikacijo prilagajamo novim zahtevam.  
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Že kmalu po uvedbi aplikacije je od nas kupec zahteval, da mu pripravljamo ponudbe po 

novem obrazcu, tako da je bilo potrebno aplikacijo že kmalu prilagajati (bolj podrobno 

opisano v 4. poglavju).  

Slika 5: Faze izdelave rešitve 

 

4.1 Problemi pri izdelavi reštive 

Skozi izdelavo aplikacije se je pojavilo več problemov oz. dilem, nekatere od njih je bilo 

potrebno rešiti skupaj z uporabniki.  

- Potrebno je bilo poenotiti vse zavihke dokumenta Prodajni asortima s kalkulacijami 

Pogoj za novo aplikacijo za sestavo Ponudbe je bil, da so vsi zavihki dokumenta kolikor 

se le da poenoteni. Kar pomeni, da imajo tabele v enakih stolpcih enake lastnosti. V 

praksi je to pomenilo ponoven posvet z uporabniki, da smo skupaj določili, kako lahko 

poenotimo zavihke. Prodajni asortima s kalkulacijami namreč uporabljajo in posodabljajo 

trije uporabniki, zato si je vsak uporabnik zavihek oblikoval po svoje.  

- Kako rešiti problem, ker niso vse tabele enakih velikosti 

Na enem zavihku pa ni bilo možno, da ima tabela enake stolpce. Namreč pri tej vrsti 

izdelkov (kozmetika) je potreben dodaten stolpec, kjer je razvidno, koliko kartonov je v 

¼ plasti palete. Ta postavka je nujna le za te izdelke, ker je za ostale minimalno naročilo 

paleta, za kozmetiko pa le ¼ palete. Ta problem sem rešila tako, da sem za vsak zavihek 

definirala, kje so postavke, ki jih kasneje prenesemo.  
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Slika 6: Za vsak zavihek posebej je določeno, v katerem stolpcu so podatki 

.  

- Kako preverjati, ali se veleprodajna cena ujema s cenikom 

Ker se Prodajni asortima s kalkulacijami še vedno posodablja ročno, in ker se tudi cene 

spreminjajo na določeno obdobje, včasih pride do napačne veleprodajne cene v 

Prodajnem asortimanu s kalkulacijami. Če tega uporabnik ne opazi, znajo biti posledice 

velike, saj je ponudba zavezujoča, ko se jo enkrat potrdi. Zaradi tega sem dodala še del, 

kjer aplikacija preveri veleprodajno ceno, in v tistih redkih primerih, ko se cena ne ujema, 

to sporoči uporabniku z MsgBox.  
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Slika 7: Opozorilo, da se veleprodajni ceni ne ujemata. 

 

Zgoraj je razvidno, kako se uporabniku sporoči, da se veleprodajna cena ne ujema, na spodnji 

sliki pa, kako je v ozadju napisana aplikacija. 

Slika 8: Preverjanje veleprodajne cene s Cenikom 
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5 PREDSTAVITEV APLIKACIJE 

V nadaljevanju so vsi podatki o izdelkih zaradi varstva podatkov izmišljeni.  

- Uporabnik označi v Prodajnem asortimanu s kalkulacijami, kaj hoče dati v ponudbo. V 

tem primeru štiri vrste krem.   

Slika 9: Izbira izdelkov za ponudbo 

 

Programček avtomatsko prenese vse potrebne podatke v tabelo za Ponudbo, in sicer s 

pomočjo vlookup funkcije.  

Slika 10: Prenašanje podatkov z vlookup funkcijo 

 



13 

- Spodaj na sliki je Ponudba, preden jo uporabnik dokončno dopolni. Uporabnik mora 

sedaj le še vnesti neto ceno in višino akcijskega rabata, avtomatsko se bo izračunala tudi 

marža. Iz spustnega seznama uporabnik še izbere, kdaj ta akcija velja. 

Slika 11: Ponudba, kakor jo naredi aplikacija 

 

- Napisan je tudi dodatek, ki preverja, če je veleprodajna cena pravilna. Ta del deluje tako, 

da aplikacija odpre Cenik, s pomočjo vlookup prenese VPC ceno na Ponudbo in nato 

primerja ceni s stavkom if. Če se ceni ujemata, preneseno ceno izbriše. Če se ne ujemata, 

se prikaže MsgBox s sporočilom in na ponudbo se na koncu vrstice izpiše pravilna VPC. 

VBA namreč omogoča dve glavni strukturi za odločanje, in sicer »if« in »Select Case« stavki. 

If je bolj fleksibilen, Select Case pa je boljši, ko testiramo single spremenljivko (Green, 

Bullen, Bovey & Alexander, 2007, str. 47). 

Slika 12: Preverjanje veleprodajne cene s Cenikom 
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Kot je razvidno iz Slike 11, sta še vedno prazne 3 postavke. Za neto ceno in maržo sem 

dodala del v VBA, kjer se samodejno izračunata. Akcijski rabat pa mora uporabnik določiti 

sam.  

Slika 13: Samodejen izračun neto cene  

 

Ker pa so podatki prenešeni s pomočjo vlookup funkcije in je za enkrat vlookup funkcija tudi 

na novi ponudbi, kar lahko v nekaterih primerih pomeni probleme, sem dodala še dodatek, ki 

ponudbo kopira in nato nazaj na isto mesto prilepi vrednosti.  

Slika 14: Del kode v VBA za kopiranje vrednosti 

 

 

Uporabnik sedaj tako narejeno Ponudbo pošlje kupcu. Kupec lahko Ponudbo sprejme, zavrne 

ali pa le predlaga določene spremembe. Če kupec želi spremembe, je še vedno možno, da se 

Ponudba prilagaja, dokler se obe stranki strinjata. Ko je enkrat ponudba potrjena z obeh 

strani, se dodatni akcijski popusti vnesejo v Orbicov sistem, zato da je na izdanih računih 

potem pravilna neto cena.  

 

Končna ponudba bi izgledala kakor na spodnji sliki:  
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Slika 15: Izgled končne Ponudbe 

 



16 

- Zgoraj je bilo opisano vse v zvezi z aplikacijo za določenega kupca (zaradi varstva 

podatkov recimo Kupec številka 1). Kupec številka 2 pa zahteva drugačno obliko 

Ponudbe, kakor je na sliki spodaj.  

Slika 16: Oblika Ponudbe za Kupca številka 2 

 

Potreba po drugi obliki Ponudbe za drugega kupca se je pojavila šele po uvedbi aplikacije, kar 

pomeni, da jo je bilo potrebno prilagoditi.  

Ta kupec želi naslednje podatke na svoji Ponudbi:  

– kupčeva šifra artikla, 

– ean koda artikla, 

– naziv artikla, 

– redna neto vpc, 

– pogodbeni rabat, 

– redna neto cena, 

– promocijski popust, 

– promocijska neto cena, 

– dodatni akcijski rabat, 

– akcijska neto cena, 

– priporočena akcijska cena, 

– marža. 

Postavke, ki sem jih lahko prenesla iz Prodajnega asortimana s kalkulacijami, so: Kupčeva 

šifra artikla, EAN koda artikla, Naziv artikla, Redna neto VPC, Pogodbeni rabat, Redna nato 

cena, Promocijski popust, Promocijska neto cena, Priporočena akcijska cena.  
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Kar pa mora uporabnik vpisati sam oz. izračunati, pa je: redna neto cena, dodatni akcijski 

rabat, akcijska neto cena in maržo.  

Ker pa mora na tej fazi izdelave ponudbe uporabnik izračunati kar tri postavke (redno neto 

ceno, akcijsko neto ceno in maržo), ter vpisati akcijsko neto ceno, se je pojavila potreba po 

avtomatizaciji tudi tega dela.  

Tako sem napisala še del, kjer aplikacija samodejno izračuna manjkajoče podatke (seveda ne 

dodatnega akcijskega rabata, ki ga uporabnik določi sam).  

Slika 17: Primer v VBA za samodejen izračun promocijske in akcijske neto cene 

 

Na Sliki 14 vidimo, da se se v primeru, če gre za izdelke iz kategorije plenice, promocijska in 

akcijska neto cena izračunata malenkost drugače, zato sem uporabila stavek if. Ta del 

aplikacije deluje tako, da najprej izračuna obe neto ceni, nato pa ju kopira dol na vse izdelke. 

Na isti način aplikacija izračuna in kopira maržo.  
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Končna ponudba za Kupca številka 2 pa izgleda tako: 

Slika 18: Izgled končne ponudbe za Kupca številka 2 

 

SKLEP 

Na koncu sem še sestavila SWOT analizo nove aplikacije. Tako sem ocenila prednosti, 

slabosti, priložnosti in nevarnosti nove aplikacije. Weihrich SWOT analizo predstavlja kot 

orodje za raziskavo kombinacij zunanjih in notranjih dejavnikov in strategij, ki izvirajo iz le-

teh (Weihrich, 1982, str 54).  

SWOT pomeni:  

S = Strenghts (prednosti) 

W = Weaknessess (slabosti) 

O = Opportunities (priložnosti) 

T = Threats (nevarnosti) 

Tabela 2: SWOT analiza 

 KORISTNE ŠKODLJIVE 

N
O

T
R

A
N

JI
 

IZ
V

O
R

 

PREDNOSTI 

 Uporabniki že znajo uporabljati te vrste 

aplikacije (Excel in VBA). 

 Aplikacija ne dopušča napak (kot prej 

pri kopiranju). 

 Močno se zmanjša čas za izdelavo 

ponudbe. 

SLABOSTI 

 Rešitev ne deluje na starejših 

verzijah Excela (97). 

 

Z
U

N
A

N
JI

 

IZ
V

O
R

 PRILOŽNOSTI 

 Možnost uporabe aplikacije v drugih 

Orbicovih poslovalnicah 

NEVARNOSTI 

 Kupec bi hotel popolnoma 

novo obliko ponudbe. 
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Že takoj po uvedbi rešitve je bilo opaziti več prednosti:  

– Čas za izdelavo ponudbe se je zmanjšal za kar 90 %. 

– Sedaj lahko uporabniki prihranjeni čas porabijo za bolj produktivne zadeve. 

– Možnosti za napake praktično ni več. 

– Uporabniki so zelo zadovoljni s programom, tudi zato ker so že seznanjeni s programom 

Excel. 

– Možnost za boljši odnos med dobaviteljem in kupcem, saj je lahko prej v primeru napake na 

ponudbi prišlo do tega, da se je sprejela ponudba po napačni neto ceni za izdelek. Potem sta 

se stranki morali dogovoriti, kdo bo popustil oz. kdo bo kril izgubo, če je do nje že prišlo.  

Nadaljnje priložnosti za razvoj 

Trenutna aplikacija izdela Ponudbo glede na dva Excelova dokumenta.  

Slika 19: Priložnosti za razvoj 

 

Pojavlja pa se tudi potreba po avtomatski izdelavi Prodajnega asortimana s kalkulacijami, saj 

izdelava tega dokumenta prav tako vzame veliko časa, aktivni izdelki se pogosto spreminjajo, 

prav tako pa z ročnim načinom dela povečujemo možnost za napake.  

Prodajni asortima s kalkulacijami je namreč relativno zelo pomemben dokument, saj je v tem 

dokumentu aktiven prodajni asortima za določenega kupca, ki vsebuje naslednje podatke:  

– vse logistične podatke o izdelkih, 

– minimalne količine za naročanje (v kos, v kartonih), 

– višina davka za določen izdelek, 

– vsi rabati, ki se vežejo na določen izdelek, 

– trgovine, kjer se prodaja določen izdelek, 

– maloprodajna cena, 
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– priporočena akcijska cena, 

– marža, 

– akcijska marža. 

Podatki o izdelkih se tudi spreminjajo, od logističnih podatkov do cen, zato je ves čas 

potrebno posodabljati ta dokument. Tako bi bil naslednji projekt v podjetju prav avtomatska 

izdelava tega dokumenta, ki pa bi izgledal takole:  

Slika 20: Možnost nadaljnjega razvoja 

 

Tudi pri tej aplikaciji bi bili podobni pozitivni učinki kakor pri aplikaciji za Ponudbo. Zato bo 

to moj naslednji projekt v podjetju.  



21 

LITERATURA IN VIRI 

1. Excel 2010 – customizable ribbon. Najdeno 3. avgusta 2011 na spletnem naslovu 

http://datapigtechnologies.com/blog/index.php/excel-2010-customizable-ribbon 

2. Getting Started with VBA in Excel 2010. Najdeno 7. julija 2011 na spletnem naslovu 

http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ee814737.aspx 

3. Gradišar M., & Resinovič G. (2001). Informatika v poslovnem okolju. Ljubljana: 

Ekonomska fakulteta  

4. Gradišar M., Jaklič J., Damij T., & Baloh P. (2005). Osnove poslovne informatike. 

Ljubljana: Ekonomska fakulteta 

5. Green J., Bullen S., Bovey R., & Alexander M. (2007). Excel 2007 VBA. Indianapolis: 

Wiley Publishing  

6. Gradišar M., Jaklič J., Damij T. & Baloh P. (2005). Osnove poslovne informatike. 

Ljubljana: Ekonomska fakulteta 

7. VBA in Microsoft Excel 2010. Najdeno 10. julija 2011 na spletnem naslovu 

http://www.addictivetips.com/windows-tips/vba-in-microsoft-office-excel-2010/ 

8. Novosti v Excelu 2010. Najdeno 16. julija 2011 na spletnem naslovu 

http://office.microsoft.com/sl-si/excel-help/novosti-v-excelu-2010-HA010369709.aspx 

9. Uporabniški vmesnik v Excelu 2010 in razlike s prejšnimi verzijami. Najdeno 29. Avgusta 

2011 na spletnem naslovu: http://technet.microsoft.com/en-

us/library/ee523661.aspx#section1 

10. What is Excel. Najdeno 15. septembra 2011 na spletnem naslovu http://www.advanced-

excel.com/what_is_excel.html 

11. Zgodovina. Najdeno 1. avgusta 2011 na spletnem naslovu 

http://www.orbico.si/index.php/predstavitev/zgodovina 

http://datapigtechnologies.com/blog/index.php/excel-2010-customizable-ribbon/
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ee814737.aspx
http://www.addictivetips.com/windows-tips/vba-in-microsoft-office-excel-2010/
http://office.microsoft.com/sl-si/excel-help/novosti-v-excelu-2010-HA010369709.aspx
http://technet.microsoft.com/en-us/library/ee523661.aspx#section1
http://technet.microsoft.com/en-us/library/ee523661.aspx#section1
http://www.advanced-excel.com/what_is_excel.html
http://www.advanced-excel.com/what_is_excel.html
http://www.orbico.si/index.php/predstavitev/zgodovina

