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Namen referata

Mera uspešnosti poslovanja podjetij je rentabilnost, ki je razmerje med dobičkom in 

povprečno založenim kapitalom ali pa razmerje med dobičkom in povprečnimi sredstvi 

podjetja v obravnavanem obdobju. Zaloge se štejejo med sredstva podjetja. Takoj je 

jasno, da morajo za večjo rentabilnost biti čim manjše. 

Predstavljeno bo:

1. pristop k upravljanju zalog,
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1. pristop k upravljanju zalog,

2. pojem poslovne inteligence,

3. izvedba prototipne rešiteve aplikacije s področja poslovne inteligence.



Upravljanje zalog

Upravljanje zalog je določanje ravni zalog, ki morajo ustrezati poslovnemu sistemu.

Različni pogledi:Različni pogledi:

Vodja nabave in 
vodja proizvodnje

- Lažje doseganje manjše cene,
- Lažje planiranje proizvodnje, 
- Lažje pokrivanje 
nepričakovanih problemov

Vodja financ
- Večje potrebe po denarnih 
sredstvih,
- Stroški zalog
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Začetni pogoj  za uspešno upravljanje zalog je razvoj celovitega kataloga zalog, ki mu 
sledi natančna in temeljita ABC analiza. 

Katalog zalog:
Opišemo vse postavke v zalogah, jih identificiramo s proizvajalčevo številko proizvoda 
označimo z uporabnikovo identifikacijsko številko in klasificiramo. Uporaben je kot 
sredstvo komuniciranja in je pomemben je pri procesu nadzora zalog. 



ABC analiza zalog

S pomočjo ABC razvrstitve, zaloge materiale razvrstimo v tri skupine (tabela 1). 
Proučevanja mnogih podjetij so pokazala, da majhen odstotek vseh postavk predstavlja 
večino zaloge. To pravilo so označili za Paretov zakon, poimenovan po italianskem 
ekonomistu, ki pravi, da je 80% učinkov posledica 20% vzrokov.
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Poslovna inteligenca

S pomočjo tehnologije poslovne inteligence (angl. Bussines Inteligence) iz podatkov 
pridobimo informacijo, ki jo pretvorimo v znanje. Če s tem znanjem nekaj naredimo 
bolje kot prej, pridemo do poslovne vrednosti BI. bolje kot prej, pridemo do poslovne vrednosti BI. 

Obstaja veliko definicij BI. 

Howson (2008) navaja, da je BI zbirka tehnologij in procesov, ki omogočajo ljudem 
na vseh nivojih v organizaciji dostop do podatkov in analizo nad  njimi. 
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ODLOČEVALCIZBRANE INFORMACIJE

ERP (SAP) sistemu zberemo veliko podatkov.
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ERP (SAP) sistemu zberemo veliko podatkov.

Samo okoli 20% zbranih podatkov uporabi okoli 20% odločevalcev. 
Zakaj tako malo:

• podatki so težko dostopni,

• traja predolgo časa, da se kreira nova poročila.



BI
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Glavne komponente BI sistema

8



Uporabljen SW

ZA ETL PROCES IN KREIRANJE PODATKOVNEGA SKLADIŠ ČA: 
SQL Server Integration Services 2008 (SSIS)SQL Server Integration Services 2008 (SSIS)
• ekstrakcija podatkov iz različnih virov,
• preoblikovanje podatkov,
• dodajanje časovne dimenzije,
• dodajanje izpeljanih podatkov,
• združevanje,
• kreiranje podatkovnega skladišča. 

ZA PRIPRAVO VEČDIMENZIJSKEGA OLAP MODELA:
SQL Server Analysis Services 2008 (SSAS)
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KOT ODJEMALEC
EXCEL 2010
- OLAP kocka = vrtilna tabela. Potrebno osnovno poznavanje vrtilnih tabel.



ETL proces 

10



Uporabniški vmesnik = Excel

Kot odjemalca uporabimo 
Excel, ki ga povežemo na 
OLAP kockoOLAP kocko
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Analiza

Pogledov na podatke je lahko 
veliko – zavisi od potreb veliko – zavisi od potreb 
analitika.

Dva od prednastavljenih:
1. Pareto pogled na strukturo 

zalog po dobaviteljih;

2. Obrat zaloge glede po 
materialih programa X44, 
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materialih programa X44, 
sortirano od največje do 
najmanjše povprečne 
zaloge obdobja.



Uravnavanje zalog v praksi

Razlog za zalogo Na čin uravnavanja
Zaloga v proizvodnji na drčah ali v regalih • Povečanje fekvence dobav,Zaloga v proizvodnji na drčah ali v regalih
pred delovnimi mesti

MAX: zaloga za čas dveh dobav iz skladišča
ali 2 embalažni enoti

• Povečanje fekvence dobav,

• Zmanjšnje količine v pakiranju

Zaloga med delovnimi mesti • Preureditev linij (U tip),

• poenotenje časov

• brez vmesnih skladišč (angl.One piece flow)
Nedobava s straini dobavitelja ali prevoznika • Povečanje frekvenc dobav,

• Zmanjšanje časa prevoza,
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MIN: zaloga za čas prevoz

• Zmanjšanje časa prevoza,

• Povečanje zanesljivosti dobavitelja

• Zmanjšanje minimalnih nabavnih količin,
Pokrivanje variabilnosti kupca med časom od 
naročila do dobave

• Zmanjšanje časa prevoza,

• Niveliranje proizvodnje (heijunka),

• Zmanjšanje variabilnosti kupca



SWOT analiza primera

PREDNOSTI:
- podpora odločitvenim 

SLABOSTI:
- podpora odločitvenim 
procesom,
- Integriranost podatkov 
- hitrost dostopa do 
podatkov
- omogočena primerjava 
med časovnimi obdobji
- enostavnost uporabe

- stroški izdelave rešitve,
- administratorska in 
vzdrževalna dela

PRILOŽNOSTI: NEVARNOSTI:
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- možnost  razširitve na 
ostale družbe d.d.,
- možnost razširitve na 
ostale poslovne funkcije 

- težave čiščenja podatkov 
pri ETL procesu,
- nezainteresiranost in 
slabo sodelovanje med 
odgovornimi,  
- pomanjkanje znanja in 
izkušenj



Hvala za vašo pozornost !

Vprašanja?

Pripombe?
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Pripombe?

Predlogi?


