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Tri stopnje mobilizacije poslovanja

Omogoča nove poslovne možnosti
in povezave

Visoka

Horizontalno; npr.., e-mail,

Podpira obstoječe poslovne procese;
npr, nabava, prodaja,dostava

in povezave
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Naprednost tehnologije

Horizontalno; npr.., e-mail,
messaging, imaging

VisokaNizka

Nizka

Vir: Gartner (2004)

www.mssmobile.com



Koliko je vrednih 20 min prihranka na dan ?

Tabela 1: Simulacija direktnih prihrankov v času ob uporabi  Si.ERP

Prihranek na dan 20 min

Prihranek na mesec 400 min

Prihranek na mesec 6,67 h 69,77 EUR

Prihranek na leto 80 h 837,21 EUR

Število zaposelnih 50 41.860,47 EUR
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Število zaposelnih 50 41.860,47 EUR

Bruto Bruto2 Bruto2/h

1.550,00 1.800,00 10,47

Strošek podjetja - povprečna plača[2] zaposlenega v RS  v EUR

Vir:SURS



Kaj je Si.ERP

Si.ERP* omogoča zaposlenim uporabo izbranih funkcionalnosti
sistema SAP R/3 enostavno in varno preko mobilnih naprav.sistema SAP R/3 enostavno in varno preko mobilnih naprav.

Namenjena je :
� Vodjem-managerejem,
� mobilni delovni sili npr. prodajaci itd.

4* Si.ERP je blagovna znamka Simobil d.d.



Arhitektura rešitve Si.ERP



Osnovne zna čilnosti rešitve Si.ERP so:

� Prilagojenost mobilnim napravam,

� Enostavnost uporabe, prilagojenost 
uporabniku,

� Enostavnost vzdrževanje, upravljanje 
rešitve, minimalne strojne zahteve,
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rešitve, minimalne strojne zahteve,

� Varnost.

Primer: F:\simo_po_251011.mp4



Primer uvedbe: Vip operator, Makedonija

Neučinkovitost nabavnega procesa zaradi
� odpor uporabnikov zaradi relativne zapletenosti potrjevanja v SAP R/3,odpor uporabnikov zaradi relativne zapletenosti potrjevanja v SAP R/3,
� neplaniranih odsotnosti vodij.
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Izvedba 5  
delovnih dni !

Nabavni proces nekajkrat skrajšan na v povprečju 4 dni zaradi 
odpravljenih problemov z neplaniranimi odsotnosti in predvsem večje 
sprejemljivosti procesa s strani vseh sodelujo čih.



Si.ERP prinaša podjetjem slede če prednosti

� Povečanje produktivnosti zaposlenih,

� Dvig učinkovitosti, 

� Izboljšane odnose s kupci, 

� Hitro uvedbo izboljšav.

� Povečanje produktivnosti zaposlenih,

� Manj administrativnih/komunikacijskih napak,
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Hvala za vašo pozornost !Hvala za vašo pozornost !
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MSS tehnologije d.o.o.

http://www.mssmobile.com

m. telefon: +386 40 981 864

Več na:

http://www.simobil.si/sl/service


