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I

POVZETEK / SUMMARY

Pospešen razvoj tehnologije je mnogim organizacijam omogočil uporabo spletne
tehnologije v svojem poslovanju. V takem primeru morajo biti takšne organizacije podprte
z močnimi infrastrukturami in platformami, ki jim lahko zagotovijo učinkovito funkcijo.
Ena od takih tehnologij so ERP sistemi (Enterprise Resource Planning), sistemi za
načrtovanje virov za podjetja. Model ERP, ki temelji na oblaku, je lahko rešitev za podjetja
ki, nimajo IT osebja, IT strukture, zadostnih finančnih sredstev in zato ne morejo izvajati
in vzdrževati informacijskega sistema brez pomoči tretje osebe. Računalništvo v oblaku je
niz pristopov, ki organizacijam omogočajo hitro in učinkovito vključevanje in uporabo
virov v realnem času. Za razliko od drugih pristopov je računalništvo v oblaku tudi
poslovni model in tehnologija.

The accelerated development of technology has enabled many organizations to use
webtechnology in their business. In such a case, such organization smust be supported by
strong infrastructures and platforms that can provide them with an effective function, one
of which is Enterprise Resource Planning a resource planning system for businesses. A
cloud-based ERP model can be a solution for businesses who do not have IT staff, IT
structures, sufficient financial resource sand therefore can not implement and maintain an
information system without the help of a third party. Cloudcomputing is a set of
approaches that enable organizations to quickly and effectively integrate and release
resources in real time. Unlike other approaches, cloud computing is also a business model
and technology.

II

1. Uvod
Prodaja izdelka ali storitve na današnjem trgu je izredno težka in zahteva zelo dobro
organizacijo podjetja, učinkovitost le tega in veliko količino informacij ter zmožnost
upravljanja teh informacij. Široka paleta storitev informacijske tehnologije med njimi tudi
tehnologija oblaka, predstavlja dilemo za vodilne kadre IT. Vedno več jih razmišlja, ali je
smiselno "migrirati" obstoječi informacijski sistem v oblak in slediti nenapisanemu
pravilu, da morajo biti sodobne organizacije konkurenčne v ostrem okolju in se hitro
odzivati na nastajajoče situacije in priložnosti.
Razvoj računalnikov in interneta ter storitev, ki jih ponuja, je povzročil tudi pojav
različnih storitev računalništva v oblaku. Računalništvo v oblaku je koncept dodeljevanja
računalniških virov na strežnikih prek interneta kot platforme.
Glavne tri storitve računalništva v oblaku so model SaaS, povezan s programsko opremo,
model PaaS, ki se nanaša na platformo, in model IaaS za infrastrukturo. Prehod na ERP
sisteme v oblaku je strateška odločitev podjetja. Razlogi za to so lahko: povečanje
produktivnosti, cena, prilagodljivost ali hitrejši odziv na zahteve strank. Če želijo podjetja
biti konkurenčna, morajo slediti trendom na trgu in čim prej izkoristiti prednosti.
Namen te diplome je celovita predstavitev omenjene teme na enostavnejši način z
uporabo določene strokovne literature in splošnega znanja.
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2. ERP sistemi
Značilnost sodobnega trga za proizvode in storitve v obdobju globalizacije na eni strani in
digitalizacije na drugi strani je močna medsebojna povezanost in soodvisnost vseh
akterjev v dobavni verigi. Poslovne zahteve v sodobnih razmerah so vse bolj kompleksne
in pogosto nasprotujoče si, na primer: izdelati visoko kakovosten izdelek z nizko ceno.
Povečanje kompleksnosti poslovanja je posledica naraščajočih zahtev kupcev, ki želijo v
vsakem trenutku imeti na voljo informacije o izdelkih in storitvah prek interneta.
V takšnih pogojih poslovanja lahko trajnostno konkurenčno prednost in nenehno rast
spodbujajo le podjetja, ki po eni strani stroške učinkovito upravljajo, po drugi strani pa
prilagajajo svoje izdelke in storitve zahtevam kupcev. Pri upravljanju stroškov in
izboljšanju poslovanja v integrirani dobavni verigi je ključnega pomena učinkovito
načrtovanje in nadzor poslovnih procesov. Poslovne funkcije, poslovni procesi in podatki,
ki nastajajo, ne smejo biti izolirani otoki, vendar je treba doseči njihovo popolno
integracijo in sistematizacijo. V tem procesu sistem ERP z integracijo vseh poslovnih
procesov znotraj in zunaj organizacije zagotavlja optimalno uporabo razpoložljivih virov.
(Kovačič, 2004)
V sodobnih pogojih poslovanja so le spremembe določene in trajne. Uspešnost podjetja je
odvisna od prilagodljivosti in sposobnosti prilagajanja spremembam na trgu. Ključ do
uspešnega odziva na spremembe je ustrezno zajeti trenutno stanje poslovnega sistema na
vsaki točki poslovanja. Le tako je mogoče prepoznati motnje v sistemu, ki so posledica
sprememb v poslovnem okolju. Na tej podlagi se izdela načrt aktivnosti o spremembah v
poslovanju in določanju merljivih ciljev v smeri prilagajanja poslovnega sistema novim
spremembam. Prav implementacija ERP-ja omogoča takojšen odziv na spremembe v
okolju. To omogoča sistematizacija podatkov in poslovnih procesov, ki se s pomočjo
ERP-ja upravljajo v realnem času. Dosežena integracija in sistematizacija poslovnih
funkcij, procesov in povezanih podatkov omogoča skladno in edinstveno delovanje vseh
sektorjev podjetja, od proizvodnje, trženja in prodaje do nabave, dobave in financiranja.
Dobro izbran in implementiran ERP omogoča učinkovito obvladovanje stroškov z
zmanjšanjem ravni zalog, optimizacijo števila zaposlenih in boljšo organiziranost, kar
2

vodi k večji produktivnosti in hitrejši odzivnosti pri komuniciranju s strankami. V tem
kontekstu so ERP sistemi ena najpomembnejših tehnologij v strategiji podjetja. (Shields,
2001)

Vir:https://www.logiframe.com/en/solutions/erp-system/

Slika 1. Shema ERP sistema

2.1 Osnovni moduli sistema ERP
Če spremljamo razvoj ERP-ja, lahko sklepamo, da se je število modulov in
funkcionalnosti sistema sčasoma povečalo, zato je težko določiti meje ERP in končno
število modulov (slika 1). (Kovačič A., Bosilj- Vukšič V., 2005)
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Moduli tradicionalnega, transakcijskega ERP – ja so:


proizvodnja,



prodaja in distribucija,



finance in



človeški viri

2.1.1 Proizvodnja
ERP se je razvil iz programske opreme, prvotno razvite za načrtovanje nabave materiala v
proizvodnem procesu MRP (angl. Material Requirements Planing -Planiranje materialnih
potreb). Modul za proizvodnjo je danes ključni modul ERP v proizvodnih organizacijah
in omogoča organizacijo razvoja izdelkov, načrtovanje nabave potrebnih surovin,
polizdelkov in sklopov ter nadzor proizvodnih tokov, da bi zagotovili pravočasno
proizvodnjo določene količine proizvodov, v skladu z zahtevami in standardi kakovosti, z
minimalnimi stroški. (Kalakota R., Robinson M., 2001)
Vsak dober proizvodni modul mora odgovoriti na zelo preprosta vprašanja:


Katere izdelke bi morali proizvajati?



Kdaj jih moramo proizvajati?



Kaj je potrebno za njihovo proizvodnjo?



Kaj že imamo?



Kaj potrebujemo?

MRP je programska oprema, ki je bila razvita v sedemdesetih letih 20. stoletja in pomaga
vodjem proizvodnje pri načrtovanju in naročanju komponent končnega izdelka ob
upoštevanju trenutnega stanja zalog. Načrt nabave materiala upošteva (poleg trenutnega
stanja zalog in naročil strank) tudi napoved pričakovanih naročil ter proizvodne
zmogljivosti, pri čemer se upošteva razpoložljivo opremo in delovno silo. MRP ustvarja
dva osnovna rezultata: načrt naročanja in načrt zmogljivosti. Načrt naročil vsebuje
podrobnosti o tem, kdaj je treba sprožiti ustrezna naročila, da bi surovine, polizdelki in
komponente prispeli pravočasno, in s tem

zagotovili nemoteno proizvodnjo brez

ustvarjanja viška zalog. (Kovačič A., Bosilj- Vukšič V., 2005)
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Proizvodni modul je povezan

z vodenjem knjigovodstva, kar omogoča spremljanje

stroškov proizvedenih izdelkov in njihovo odstopanje od uveljavljenih standardov.
Ko govorimo o proizvodnji in nabavi ustreznih surovin, polizdelkov in komponent za
proizvodnjo končnega izdelka, moramo upoštevati, da dobava kakovostnih končnih
izdelkov v zahtevanih količinah in zahtevane kakovosti ni rezultat delovanja procesa v
samo eni organizaciji, temveč rezultat dela vseh organizacij, ki so na kakršen koli način
vključene v izdelavo končnega izdelka. Vse te organizacije tvorijo dobavno ali
oskrbovalno verigo ( SC – Supply chain). (Bradford M. , 2015).
Štiri glavne dejavnosti v dobavni verigi so: načrtovanje, določanje virov oskrbe,
proizvodnje in dobave, medtem ko so fizični proizvodi in finančni tokovi njen najbolj
vidni del. Zelo pomembni pa so tokovi informacij, saj različnim poslovnim partnerjem v
dobavni verigi omogočajo usklajevanje svojih dolgoročnih načrtov in sodelovanje pri
doseganju največje vrednosti za stranke in tako dosegajo konkurenčne prednosti.
Ključni moduli upravljanja oskrbovalne verige (SCM – Supplay Chain Menagement) so
(Bradford M. , 2015):


naročanje in določanje virov oskrbe,



upravljanje odnosov z dobavitelji,



sistem upravljanja skladišč in



sistem upravljanja prometa.

Za učinkovito upravljanje dobavne verige se uporabljajo napredne tehnologije, kot so
radio frekvenčna identifikacija (RFID - Radio Frequency IDentification), elektronska
izmenjava podatkov (ED - Electronic Data Interchange) in založniški inventar (VMI Vendor Managed Inventory). Interna izmenjava podatkov med ERP in SCM, pa tudi
izmenjava podatkov s poslovnimi partnerji v obeh smereh dobavne verige, omogočajo
preglednost in kakovost odločanja. (Marič, 2009) Poleg tega integracija CRM (Customer
Relationship Management) s SCM

omogoča večjo natančnost prodajnih napovedi.

Sistem CRM zbira naročila strank in jih uporablja pri analizi trendov in nakupovalnih
navad. Ti prodajni vložki pomagajo pri sprejemanju boljših odločitev v procesu
proizvodnje in nabave.
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2.1.2 Prodaja in distribucija
Ustvarjanje dohodka, pa naj gre za prodajo izdelkov ali zagotavljanje storitev, je
ključnega pomena za trajnostni razvoj vsakega podjetja. Obdelava transakcij, povezanih z
ustvarjanjem prihodkov, kot so zalaganje strank, zbiranje zalog, pakiranje, dostava in
obračun računov, je zato neprecenljiva.
Po drugi strani pa se sodobna podjetja zavedajo, da ni dovolj upoštevati le učinkovitost
transakcijskih procesov, temveč je za dolgoročni trajnostni razvoj potrebno vzpostaviti
stabilne, dolgoročne in zaupanja vredne odnose s strankami. To je bilo zlasti očitno v
hitrem razvoju interneta in e-trgovine, kjer so informacije pregledne, konkurenca pa je le
'en klik stran'. Zato se je v poznih devetdesetih letih prejšnjega stoletja zgodilo veliko
širjenje CRM. Prodajni proces in distribucija v ERP se začne s prodajnim nalogom in
nadaljuje z realizacijo tega naročila z obračunavanjem in zaračunavanjem. Prodajni nalog
je dokument, ki določa naročen izdelek ali storitev po določeni ceni in vključuje
informacije, kot so podatki o dostavi, način plačila in zahtevani datum dobave.
V maloprodaji je potrebno omogočiti povezavo ERP in POS (prodajno mesto). Na
osnovni ravni so POS sistemi elektronske blagajne, sodobni POS sistemi pa imajo
nadgrajene funkcije, kot so preverjanje kreditnih kartic in upravljanje zalog. Prenos
podatkov iz ERP v POS sisteme vključuje podatke o izdelkih in cenah ter podatke o
promocijah in akcijah na drobno. Prenos podatkov vključuje podatke o prodaji,
obračunavanju, vračilih in zamenjavah. (Sumner, 2005)

2.1.3 Finančno poslovanje
V pogojih globalizacije, povečane konkurence, gospodarske krize in hitrega padca
likvidnosti je upravljanje s finančnimi sredstvi in uspešnostjo podjetja z uporabo
sodobnih informacijskih tehnologij nujno za trajnostni konkurenčni razvoj. Finančni
moduli ERP, integriran z drugimi sistemskimi moduli, ki podpirajo ključne poslovne
procese, omogoča finančnim strokovnjakom, da konkurirajo vedno bolj kompleksnim
zahtevam današnje ekonomije. ERP sistemi vključujejo module za finančno in
poslovodno računovodstvo.
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Finančno računovodstvo je namenjeno poročanju o finančnem stanju in poslovanju
družbe po predhodno določenih standardih, za določeno obdobje, s finančnimi poročili, ki
so usmerjena k zunanjim odločevalcem: delničarjem, davčnim organom, regulatornim
organom, finančnim analitikom, upnikom in vlagateljem. Periodični računovodski izkazi,
ki so nastali kot rezultat finančnega računovodstva, so: izkaz poslovnega izida - povzema
prihodke in odhodke poročevalskega obdobja za pridobitev čistega poslovnega izida,
izkaz sprememb lastniškega kapitala, bilanca stanja - popis obveznosti, terjatev in
kapitala na koncu obračunskega obdobja, izkaz denarnih tokov. (Norris et al., 2000)
Modul računovodstva vsebuje sestavne dele glavne knjige, terjatve, upravljanje s
kreditom, obveznosti do dobaviteljev in upravljanje denarnih sredstev ali blagajno.
Za razliko od finančnega računovodstva se vodenje knjigovodstva obrne na notranje
nosilce odločanja in ni predmet predhodno določenih standardov. Njegov namen je
posredovanje finančnih in statističnih informacij vodstvenim delavcem v podjetju, na
podlagi katerih bo sprejemal operativne in strateške odločitve. Razlika je tudi v časovnih
koordinatah, na katere so usmerjene analize: medtem ko finančno računovodstvo gleda
nazaj v čas in analizira doseženo, se poslovodno računovodstvo sooča s prihodnostjo in
daje napovedi in pričakovanja za naslednje obdobje. (Bradford M. , 2015)
Glavne sestavine poslovodnega računovodstva so:


stroški izdelka - določitev vseh notranjih neposrednih in posrednih stroškov
zagotovljenega

izdelka ali storitve, analiza je usmerjena na optimizacijo

stroškov;


splošni stroški - zagotavljajo načrtovanje, dodeljevanje in nadzor posrednih
stroškov objekta

porabe, kjer je ta objekt lahko katerikoli izdelek, storitev,

pogodba, delovno mesto, projekt, delovni center ali druga enota, za katero se
zahteva diskrecijsko merjenje;


stroški na podlagi dejavnosti;



analiza dobičkonosnosti - se lahko uporabi za poljubno število subjektov, vključno
z izdelki, podjetji, strankami, geografskimi območji ali kombinacijo teh subjektov;



obračunavanje potrošniškega centra;



obračunavanje profitnega centra.
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Poleg modula za finančno in poslovodno računovodstvo sodoben ERP vključuje tudi
upravljanje premoženja. (Bradford M. , 2015)

2.1.4 Človeški viri
Kljub uporabi najsodobnejših tehnologij, materialov in naprav v razmerah povečane
konkurenčnosti predstavlja človeški kapital najbolj dragocen vir vsakega podjetja in
ključni element diferenciacije na trgu.
Človeški kapital predstavlja niz znanj, spretnosti, sposobnosti in nematerialnih vrednot, ki
jih zaposleni pridobijo z izobraževanjem, usposabljanjem in delovnimi izkušnjami v
podjetju.
Učinkovito upravljanje z najdragocenejšimi viri podjetja je ključnega pomena in ker gre
za procese z intenzivno obdelavo informacij, je ERP modul za upravljanje človeškega
kapitala eden od osnovnih modulov od samega začetka ERP. (Sumner, 2005)
Na splošno ta proces podjetjem omogoča zaposlovanje najboljših talentov, razvijanje
veščin zaposlenih, usklajevanje prizadevanj zaposlenih s poslovnimi cilji, merjenje in
nagrajevanje rezultatov zaposlenih, načrtovanje prihodnjih izmenjav na ključnih položajih
in zagotavljanje odhoda zaposlenih v upokojitev in izstopa iz podjetja.
Upravljanje človeškega kapitala (Sumner, 2005) je paket v sodobnem ERP-ju,
sestavljenem iz več modulov:


kadrovska uprava zbira večino osnovnih podatkov o zaposlenih (ime, naslov,
sektor, bančne podatke in provizije). Vsakemu zaposlenemu je dodeljena
edinstvena identifikacijska številka, ki jo sistem ERP enotno določi, kjer se
spremlja: zaposlovanje, organizacijska porazdelitev in premestitev, povečanje
plač, napredovanje, odsotnost in prekinitve.



upravljanje plačil ustanavlja, vzdržuje in upravlja prejemke zaposlenih
(zdravstveno zavarovanje, pokojninski načrt, letni dopust, porodniški dopust). Za
vsakega zaposlenega se ustvari poseben profil ugodnosti, ki zahteva sklicevanje
8

na različne osnovne podatke modula za kadrovsko administracijo: datum
zaposlitve, zakonski stan, število vzdrževanih oseb, status zaposlenega s polnim
ali krajšim delovnim časom itd.


upravljanje delovnega časa je modul pri katerem zaposleni vnašajo podatke o
času, ki ga preživijo pri delu. Podatki se uporabljajo za obvladovanje stroškov,
optimizacijo delovne produktivnosti in ključnih informacij o plačah, prav tako pa
podpirajo napovedovanje potreb zaposlenih.



upravljanje pristojbin je modul, ki je zadolžen za načrtovanje, izvajanje in
upravljanje plačne politike, zato predstavljajo motivacijo zaposlenih, da vse svoje
sile usmerijo k doseganju ciljev podjetja.

Obstajajo različni modeli in politike povračil, ki lahko poleg stroškov dela vključujejo
tudi udeležbo zaposlenih pri razdelitvi dividend.
Enako nadomestilo je lahko kombinacija fiksnih in variabilnih prejemkov, ki je odvisna
od doseganja vnaprej določenih poslovnih ciljev.
Za izračun plač so pristojni seznami plač, ki vključujejo bruto plače, izračune davkov in
prispevkov ter prejemke (če obstajajo). Za izvedbo izračuna so potrebni podatki iz drugih
modulov: osnovni podatki za kadrovske zadeve, čas, porabljen za delo iz modula Delovni
čas in ugodnosti iz modula za ugodnosti. Upravljanje zaposlovanja je modul, ki se
uporablja v najzgodnejši fazi življenjskega cikla zaposlenega in privablja najbolj
nadarjene kandidate, ki bodo postali uspešni zaposleni.

2.2 Implementacija ali izvedba sistema ERP v podjetju
Izvedba sistema ERP (Davenport, 1998) je zelo zapleten in dolgotrajen proces, povezan s
številnimi tveganji. Zato je treba temu procesu nameniti posebno pozornost.
Za razliko od drugih informacijskih sistemov, implementacija ERP pomeni manjšo ali
večjo transformacijo poslovnega sistema. Da bi ohranila konkurenčno prednost, podjetja
nenehno analizirajo svoje poslovne procese in jih izboljšujejo ter po potrebi tudi
preoblikujejo neodvisno od informacijskih sistemov in ERP-jev. Pri analiziranju in
proučevanju procesov, ki jih je treba preoblikovati, se morajo podjetja osredotočiti zlasti
na procese, ki so povezani s strankami in konkurenco.
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Ideja ERP sistema je integracija in sistematizacija poslovnih funkcij, procesov in
podatkov v enotno okolje. V fazi izvedbe se običajno na obeh izvajajo tako prilagoditve
poslovnih procesov kakor tudi približevanje: izboljšanje in / ali prenova procesov ter
prilagajanje sistema ERP specifičnim zahtevam in procesom uporabnikov.
Uvedba sistema ERP je praviloma projekt, katerega cilj je doseči pomembne koristi, ki jih
mora družba doseči z integracijo in sistematizacijo poslovnih procesov in podatkov.
Natančneje je treba opredeliti cilje in stroške, ki spremljajo realizacijo, pa tudi vsa
tveganja na poti do doseganja ciljev. Če so omejitve in tveganja previsoka glede na
predvidene pozitivne učinke izvedbe, je opustitev projekta edina pravilna poslovna
odločitev.
Ključni dejavnik tveganja, vendar tudi največji strošek pri izvedbi ERP, je upravljanje
sprememb. Stroški upravljanja sprememb lahko dosežejo do 70% celotnih stroškov
sistema ERP. Preoblikovanje poslovnega sistema z izboljšanjem ali preoblikovanjem
poslovnih procesov vodi do korenitih sprememb v načinu delovanja poslovnega sistema.
To se najbolj odraža na neposrednih storilcih. Transformacija poslovnih procesov poleg
neposrednih vodstvenih delavcev zadeva tudi vse ostale deležnike: kupce, IT osebje,
vodstvo, poslovne partnerje in dobavitelje. Zato je ena od zahtev za uspešno
implementacijo ERP prizadevanje za čim manjše spremembe, ob hkratnem doseganju
največjih možnih učinkov na izboljšanja uspešnosti poslovnega sistema. (Lian, 2001)
V fazi implementacije sistema ERP kot strateškega projekta za vsako podjetje, se
izvajalci srečujejo s široko paleto organizacijskih, vodstvenih, operativnih, tehnoloških,
kadrovskih in drugih problemov. Najpogostejši organizacijski problemi na strani podjetja
pri implementaciji ERP sistemov so neučinkovito upravljanje in strateško načrtovanje,
organizacijski konflikti, odpor zaposlenih do sprememb, napačna izbira aplikacij,
podcenjeni časi in stroški izvajanja, nezadostna podpora upravljanju in vpliv dejavnikov
kulture in okolja.
Skupne težave pri upravljanju sistemov ERP vključujejo neučinkovito upravljanje,
neustrezen proces upravljanja sprememb, neučinkovito vodenje projektov in neustrezno
finančno upravljanje. (The Role of the ERP Project Manager, 2018)
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Operativni problemi vključujejo neustrezno preoblikovanje, neustrezno usposabljanje,
neučinkovit komunikacijski sistem, neučinkovito svetovanje in neustrezno podporo
dobaviteljev.
Tehnološke težave vključujejo kompleksnost izbrane ERP rešitve, neustrezne IT
zmogljivosti, neustrezen način vzdrževanja informacijskega sistema in pomanjkanje
informacij za integracijo z drugimi podsistemi informacijskega sistema podjetja.
V okviru kadrovskih problemov je treba upoštevati udeležbo uporabnikov, količino in
kakovost izbranega osebja, sestavo projektne skupine ter njihovo znanje in odnos
lastnikov v upravljanju. (The Role of the ERP Project Manager, 2018)
Pri izbiri načina sistema ERP, je treba upoštevati vse zgoraj naštete dejavnike tveganja,
tako po času izvedbe kot po želeni stopnji spremembe.

2.3 Metode izvedbe sistema ERP
Za implementacijo ERP sistema (Nawaz N, Channakeshavalu K, 2013) obstajajo različne
strategije, katerih izbira je odvisna od velikosti podjetja, nujnosti izvajanja, razpoložljivih
materialnih in kadrovskih virov za izvedbo projekta, obsega projekta in stopnje tolerance
tveganja. Ustrezno strategijo in programski paket je treba izbirati v zgodnji fazi
načrtovanja ter mora vključevati vse partnerje v procesu izvajanja in potencialne
dobavitelje.
Obstajajo trije načini za izvajanje ERP sistemov, ki jih uporabljajo podjetja:
1.) Fazna izvedba - najpočasnejša metoda uvedbe ERP sistema. (Nawaz N,
Channakeshavalu K, 2013) Izvajanje se lahko postopno preusmeri bodisi z moduli ali po
poslovnih enotah ali geografskih območjih. Podjetja običajno izberejo to strategijo za
zmanjšanje tveganj in lažje vodenje projektov. Poleg tega je uspeh na eni stopnji
spodbuda za izvedbeno skupino za izvedbo preostalega projekta. Po drugi strani pa lahko
večletna realizacija projekta ustvari vtis, da se poslovne spremembe raztezajo do
neskončnosti in da projekt nima konca. Poseben problem pri tej strategiji so začasni
vmesniki med modulom ERP in starim sistemom, medtem ko tega starega sistema v
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naslednji fazi izvajanja ne nadomestijo moduli ERP. Če gre za postopno izvedbo s strani
poslovnih enot, naj bi se izvedba najprej izvajala v sorazmerno enostavnih in atipičnih
poslovnih enotah, nato pa nadaljevala z drugimi enotami.
2.) Implementacija »Big Bang« (Nawaz N, Channakeshavalu K, 2013) - najbolj
ambiciozen in težaven pristop k implementaciji ERP sistema. To pomeni hkratno uvajanje
vseh modulov in edinstven datum objave sistema. Največji neuspehi pri uvajanju ERP
sistemov so se zgodili šele takrat, ko je bila ta strategija uporabljena. Zato ga danes
uporabljajo le majhna podjetja z manj zapletenimi poslovnimi sistemi. Dobra stran
strategije je krajši čas izvajanja in hitrejša donosnost naložb.
3.) Vzporedno - Oba sistema, stari, podedovani, in novi ERP sistem, delujeta nekaj časa
po sprostitvi novega sistema v proizvodnjo vzporedno. V tem obdobju, se uporabniki
naučijo dela z novim sistemom. Ta pristop je tvegan, saj zahteva vključitev velikega
števila zaposlenih, je pa tudi najdražji in lahko privede do neusklajenosti podatkov in
netočnosti v obeh sistemih. Zaradi tega se vzporedni pristop k implementaciji ERP
sistema uporablja skoraj izključno v testni fazi. (Nawaz N, Channakeshavalu K, 2013)

2.4 Implementacija sistema ERP
Obstajajo različni pogledi na življenjski cikel sistema ERP (Nawaz N, Channakeshavalu
K, 2013).
Ena od možnih delitev je (slika 2):


načrtovanje,



izbira programskega paketa,



delo,



dograjevanje in



vzdrževanje.
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Vir:https://solutiondots.com/blog/erp-implementation/

Slika 2.Faze implementacije ERP

Faza načrtovanja vključuje analizo pripravljenosti podjetja za uvedbo ERP, določitev
oblikovalske ekipe in vodje projektov, najvišje vodstvo in sponzorje upravnega odbora
kot najvišji in najbolj verodostojni organ odločanja pri izvajanju projekta. Na tej stopnji je
opredeljen obseg projekta, merljivi cilji koristi, ki se pričakujejo od uvedbe sistema, in
proračun za njegovo izvajanje.
Faza izbire programskega paketa vključuje analizo predvidenih potreb, tržno
raziskovanje, ozko izbiro potencialnih ponudnikov, predložitev ponudb, organizacijo
predstavitev ponudnikov, analizo prednosti in slabosti posameznih ponudb, obisk
referenčnih podjetij z uporabo ponujenih rešitev, pogajanja s ponudniki in izbiro
najugodnejših ponudnikov programskih paketov. Izvedba programske opreme je zapleten
proces, ki nudi integracijo programske opreme v poslovne tokove in s tem transformacijo
poslovanja.
Implementacija ERP sistema vključuje naslednje dejavnosti:


namestitev programske opreme,



konfiguracija,



prilagajanje,



migracija podatkov,
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testiranje,



upravljanje sprememb in usposabljanje.

2.5 Stroški izvajanja sistema ERP in stopnja donosa naložbe v ERP
Implementacija sistema ERP je kompleksen in dolgotrajen proces, ki zahteva znatne vire.
Pri njegovem uresničevanju se skrivajo številni "nevidni stroški", zato je zelo pomembno
dobro opredeliti proračun za izvedbo projekta.
Stroški ERP sistema so odvisni od številnih dejavnikov, med najpomembnejšimi pa so
število končnih uporabnikov in vrste licenc za uporabo programske opreme, blagovnih
znamk prodajalcev programske opreme in obseg projekta.
Komponente stroškov za uvedbo sistema ERP:


Stroški licenc ERP programske opreme - splošna cena programske opreme je
odvisna od števila končnih uporabnikov in števila modulov, ki jih je treba izvesti.



Stroški podatkovnih baz in druge programske opreme, potrebne za delovanje
sistema - dobavitelji ERP poleg specifikacije minimalnih zahtev strojne opreme
zagotavljajo tudi specifikacijo za vrsto potrebne baze podatkov. Cena licence za
bazo podatkov običajno temelji na številu sočasnih uporabnikov, ki se prijavijo v
sistem, ali na številu in vrsti zahtevanega strežnika baze podatkov.



Stroški IT infrastrukture - ERP sistemi imajo visoke zahteve glede zmogljivosti IT
infrastrukture: strežnike, sistemsko shranjevanje, omrežne komponente, napajanje
in delovne postaje. Stroški so odvisni od tega, kakšno infrastrukturo IT podjetja že
imajo ter ali in koliko novih komponent infrastrukture je treba nabaviti.



Stroški izvajanja - lahko znašajo od 3 pa do 10 več glede na stroške licenciranja
programske opreme, odvisno od zahtevnosti izvedbe in zahtevanega strokovnega
znanja svetovalcev, ki se ukvarjajo z izvedbo.



Stroški podpore in vzdrževanja - dobavitelji sistema ERP zaračunavajo letno
vzdrževanje v razponu od 18 do 20% dogovorjene cene programske opreme.
Pogodba o vzdrževanju zajema vse popravke in nove različice programske
opreme. Pogodba lahko vključuje tudi različne vrste podpore: dostop do portala,
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dostopnost namestitvene in konfiguracijske dokumentacije ter tehnična in
funkcionalna vprašanja.
Kar zadeva skupne stroške, večina projektov ERP presega predvidene proračune za 54%.
Kot najpogostejši razlog za preseganje proračuna se navaja širitev obsega projekta in
nepredvideni tehnični ali organizacijski problemi. (Panorama's Consulting, 2014)
V času trajanja projekta je četrtina projektov ERP izvedena v rokih, v preostalih 75% pa
so bili roki prekinjeni. (Panorama's Consulting, 2014)
Upoštevajoč do sedaj povedano, ni presenetljivo, da 51% vseh implementacij ERP
povzroča nekakšne poslovne težave v fazi "go live" ali fazi prehoda sistema v uporabo na
realnih podatkih. (Panorama's Consulting, 2014) Kljub vsem prizadevanjem za povečanje
učinkovitosti in izboljšanje poslovnih procesov, številne organizacije ugotavljajo, da pri
prehodu na nov ERP sistem ne morejo izvajati nekaterih osnovnih poslovnih operacij, kot
so npr. izdajanje blaga iz skladišča. Izvedbo ERP-ja pogosto spremljajo tehnične in
organizacijske težave, ki lahko povzročijo težave pri delovanju poslovnega sistema.
Organizacijske težave so veliko pogostejše in zato je zelo pomembno natančno izpeljati
fazo analize poslovnih procesov, pa tudi končno testiranje sistema, vključno z začasnim
vzporednim delovanjem starega in novega sistema, da bi zagotovili pravilno delovanje
organizacije.
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3. Računalništvo v oblaku
Računalništvo, ki temelji na oblaku, omogoča uporabnikom dostop do programskih
aplikacij, ki delujejo na skupnih računalniških virih, dosegljivih prek interneta. Ti
računalniški viri se vzdržujejo v oddaljenih podatkovnih centrih, namenjenih gostovanju
različnih aplikacij na več platformah. Zato podjetje ne potrebuje posebne strojne opreme
za shranjevanje svojih podatkov, ker so shranjeni v ''oblaku''. Pri tem lahko uporabnik
računa na zaščito pred nepooblaščenim dostopom, zasebnost svojih podatkov, s hitrim
dostopom in razpoložljivostjo podatkov ter splošno elastičnost. (Davidović, 2011)
Opravljanje storitev v "oblaku" je eden od najhitreje rastočih trendov na področju
informacijske tehnologije, saj vse več uporabnikov priznava prednosti uporabe
računalniških virov kot storitev, ne kot izdelek. Osnovna zamisel tega načina
zagotavljanja storitev je plačilo po uporabi, ki omogoča enostaven in razpoložljiv dostop
do virov prek interneta.
Računalništvo v oblaku je revolucionaren koncept, ki ponuja nov način dostopa do
podatkov in aplikacij, kateri niso več naloženi na lokalnem računalniku, ampak v
"oblaku" kar pomeni, da lahko do programa, evidenc in dokumentacije dostopamo iz več
različnih naprav, ves čas in iz različnih lokacij. (Slika 3) Vse, kar je potrebno, je
internetna povezava. Tako lahko uporabnik v "oblaku" bolje, hitreje in enostavneje
uporablja in spreminja podatke.
Oblak je še posebej dragocen za mala in srednje velika podjetja, ker zagotavlja dostop do
polno delujočih aplikacij po razumni ceni brez znatnih vnaprejšnjih stroškov za strojno in
programsko opremo.
Oblak (angl. Cloud) (CERT, 2010) je neformalni opis spletne storitve, ki se nahaja zunaj
podjetja ali institucije. Takšno informacijsko infrastrukturo vzdržuje tretja oseba,
ponudnik, ki jo gosti. Poleg tega oblak povečuje sodelovanje, mobilnost, prilagajanje in
razpoložljivost računalniških sistemov ter prinaša nove možnosti oblikovanja, optimalno
in učinkovito upravljanje.
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Vir:https://www.kcsitglobal.com/cloud-computing-services

Slika 3. Shema oblaka

3.1 Uporaba storitev oblaka, poslovni modeli računalništva v oblaku
Nasprotno od tradicionalnega pristopa, kjer so potrebni viri v lasti uporabnikov, koncept,
ki temelji na oblaku, uvaja modele uporabe virov, ki niso v lasti uporabnikov. Uporabniki
lahko dostopajo do vseh podatkov prek ponudnika storitev in tako uporabljajo aplikacije,
ki jih ponuja ponudnik storitev. Tem storitvam pravimo aplikacije SaaS (angl. Softwareas-a-Service).
Računalništvo v oblaku se razvija po modelu ''vse kot storitev'' oz ''all-as-a-service''
(XaaS). Virtualni stroji, infrastruktura, proxy platforme in aplikacije se v oblaku
uporabljajo kot storitev.
Obstajajo trije osnovni računalniški modeli računalništva v oblaku (Slika 4):
infrastruktura kot storitve (angl. Infrastructure as a Service - IaaS), platforma kot storitev
(angl. Platform as a Service - PaaS) ter programska oprema kot storitev (angl. Software as
a Service SaaS). Vsak model se razlikuje glede na vrsto storitve, ki jo nudi uporabniku.
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Vir:http://blog.linkbynet.ca/articles-en/application-management-en/disentangle-the-different-types-of-cloud/?lang=en

Slika 4. Osnovni računalniški modeli

3.2 SaaS - programska oprema kot storitev
Model SaaS se ne kupuje, vendar se plača kot storitev. Natančneje, programska oprema
SaaS se plačuje toliko, kolikor se je v resnici uporablja. Proizvajalec aplikacije ali
programske rešitve naredi aplikacijo, upravlja z njo in okoljem ki ga podpira, in omogoča
njeno uporabo uporabnikom prek omrežja.
Programska oprema, aplikacije in podatki se nahajajo v oblaku, v SaaS (Gartner, 2014) pa
lahko dostopajo posamezniki ali podjetja prek spletnega brskalnika ali prek mobilnega
telefona. Glavni cilj tehnologije SaaS je ponuditi že pripravljene specifične aplikacijske
rešitve, ki jih uporabniki ne razvijajo, vzdržujejo ali imajo v trajni lasti, temveč se jih
lahko uporablja neposredno na računalniku preko omrežja nosilca storitev. (Slika 5)
(Gartner, 2014)
Uporabljajo ga podjetja, ki želijo določiti količino programske in strojne opreme ki je
potrebna za zadovoljevanje potreb, in želijo zmanjšati kapitalske naložbe v IT
infrastrukturo.
Koncept SaaS omogoča podjetjem racionalizacijo stroškov in povečanje učinkovitosti
poslovnih procesov. Vsi poslovni procesi so večinoma avtomatizirani, ni nameščanja
programske opreme in nadgradnja poteka istočasno za vse uporabnike. Uporabniki
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plačajo samo tisto, kar uporabljajo. Z modelom SaaS se lahko podjetja osredotočijo na
doseganje strateških ciljev s pomočjo IS. Nadzor je boljši ker obstaja en centraliziran
sistem, ki ščiti na način, da ohranja varnostne kopije, vzdržuje nadzor dostopa in ščiti
pred nepooblaščenim kopiranjem. SaaS ima tudi svoje slabosti predvsem so te povezane z
varnostjo in zaupnostjo. (Gartner, 2014)
Uporabnik nikoli ni popolnoma prepričan, kaj se dogaja s podatki, ki so na oddaljenih
strežnikih. Ponudnika storitev SaaS je treba izbrati pametno, ker obstaja tveganje izgube
podatkov, če ponudnik storitev preneha poslovati.
Še vedno obstajajo aplikacije, ki niso na voljo prek SaaS-a. Model SaaS je namreč
odvisen od interneta, možnosti spreminjanja aplikacije SaaS pa so manjše kakor možnosti
spreminjanja tradicionalne lastniške programske opreme. Na primer, aplikacije SaaS so
aplikacije, ki zahtevajo dostop prek svetovnega spleta ali z uporabo tehnologij mobilne
komunikacije, na primer kot so aplikacije za ambulantno prodajo ali mobilno prodajo.
Dober primer so aplikacije, ki omogočajo sodelovanje v virtualnih timih med delom na
določenem projektu, ki se uporabljajo začasno ali v krajšem časovnem obdobju. Storitve
SaaS morda niso najboljša možna rešitev za aplikacije, ki zahtevajo izjemno hitro
obdelavo podatkov v realnem času, npr. aplikacije za nadzor procesov v industrijskih
obratih. Ni priporočljivo uporabljati SaaS aplikacije tam, kjer zaradi pravnih in poslovnih
razlogov ni dovoljeno shranjevati lastniških podatkov na lokacijah, na katerih lastniki
nimajo popolnega nadzora in kontrole.
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Vir:https://hackernoon.com/saas-software-as-a-service-platform-architecture-757a432270f5?gi=5892cf102ac6

Slika 5. Saas model

Google, Twitter, Facebook in Flickr so primeri SaaS-a, saj uporabniki dostopajo do
njihovih storitev prek katere koli naprave povezane z internetom. Dobri primeri SaaS so
tudi Salesforce, Office 365 in CRM online. Uporabniki lahko uporabljajo večnamenske
aplikacije, od računovodstva in fakturiranja, načrtovanja in sledenja prodaji,
komunikacije, vključno s spletno pošto in izmenjavo podatkov v realnem času,
upravljanjem stroškov in časa, ter se lahko tako pridružijo želeni interesni skupnosti.
Bodoče stranke se bodo odločile za omenjeno aplikacijo, če jim ponudnik SaaS zagotovi
točno to, kar potrebujejo.

3.3 PaaS - Platforma kot storitev
Platforma kot storitev (PaaS) se nahaja med SaaS in IaaS in predstavlja niz storitev
vmesne programske opreme (middleware servis), aplikacijsko platformo, integracijo,
upravljanja poslovnih procesov in storitev baz podatkov. Idealen je za razvijalce
programske opreme, saj jim omogoča enostavno in hitro razvijanje spletnih aplikacij brez
potrebe po nakupu in vzdrževanju razvojne programske opreme in podporne
infrastrukture. (Gartner, 20015)
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Platforma kot storitev uporabnikom omogoča ustvarjanje programskih aplikacij s
pomočjo orodij, ki jih ponuja PaaS. Če ima uporabnik potrebo po IT platformi, vendar ne
razmišlja o samem konfiguriranju le te, se bo odločil za PaaS, model računalništva v
oblaku ki uporabniku omogoča, da najame potrebno platformo za ustvarjanje novih
aplikacij. Uporabnik lahko z uporabo takega računalniškega modela uporablja različne
razvojne platforme in celotne sisteme programske opreme. To pomeni, da oblikovalcu
aplikacije ni treba prenesti in namestiti vse potrebne programske opreme, vendar je delo
mogoče opraviti s pomočjo storitve PaaS-a.
PaaS se pojavlja v dveh oblikah (Gartner, 20015): kot sodelovalne platforme za razvoj
programske opreme, ki je osredotočena na skupnem upravljanju logičnih tokov procesa,
ne glede na to kaj je vir podatkov (primer tega pristopa je platforma Heroku iz oblaka
Salesforce, ki uporablja razvojni jezik Ruby on Rails) in kot platforma, ki omogoča
ustvarjanje programske opreme z uporabo podatkov, ki so v lasti neke aplikacije. Primer
takega pristopa je platforma Force.com podjetja Salesforce Cloud, ki se lahko uporablja
izključno za razvoj aplikacij, ki delujejo s sistemom za upravljanje odnosov s strankami.
Nekatere funkcije, vključene v ponudbo PaaS so: operacijski sistem, kriptiranje na strani
strežnika, sistem za upravljanje baz podatkov, strežniška programska oprema, podpora,
shranjevanje, dostop do omrežja, orodja za oblikovanje in razvoj ter gostovanje. Ponudnik
storitev ponuja in upravlja programske jezike s storitvami in uporabniškimi orodji za
ustvarjanje in izvajanje aplikacij. Ponudnik storitev upravlja tudi infrastrukturo in jo
nadzira, vključno z omrežjem, strežniki, operacijskimi sistemi in podatkovnimi
skladiščenji. Uporabnik ima nadzor nad porazdeljenimi aplikacijami in konfiguracijskimi
nastavitvami za gostiteljsko okolje aplikacij.
Storitev PaaS vključuje razvoj, testiranje, gostovanje in vzdrževanje aplikacij v
integriranem okolju, kar pomeni, da lahko več uporabnikov hkrati uporablja isto razvojno
aplikacijo in orodja za izdelavo uporabniškega vmesnika pri ustvarjanju, spreminjanju,
testiranju in uporabi različnih scenarijev videza in uporabe uporabniškega vmesnika
(Slika 6) (Gartner, 20015).
Prednost, ki jo ponuja PaaS, je predvsem prihranek na stroških, povezanih z nakupom,
namestitvijo, vzdrževanjem in upravljanjem virov programske in strojne opreme.
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Nekatere druge pomembne prednosti za razvijalca, ki razvija aplikacijo za PaaS so, da ni
potrebe vlagati v fizično infrastrukturo. Razvoj aplikacij je možen tudi za tiste, ki niso
strokovnjaki glede orodij v ponudbi PaaS-a. Poudarjena je tudi fleksibilnost, saj lahko
uporabnik nadzoruje orodja, ki so nameščena na platformi, in lahko izbere tiste funkcije,
za katere misli, da so mu potrebne. Če program razvija več razvijalcev, lahko sodelujejo,
ne glede na različne lokacije. Kar zadeva varnost, vključuje varnostno kopiranje podatkov
(backup) in njihovo obnavljanje v primeru izgube.
Za vzdrževanje, nadgradnjo orodij in sistemov baz podatkov ter osnovne infrastrukture je
odgovoren ponudnik storitev PaaS. Prav tako ni potrebe, da bi uporabnik upravljal z
novimi različicami programske opreme, ki se razvija, vendar je to naloga ponudnika
storitev. Isto velja za varnostne kopije. Velika prednost je, da sta uporabnik in njegova
organizacija odgovorna za nove različice in nadgradnje programske opreme, ki se razvija
na PaaS, vendar je to lahko tudi pomanjkljivost. Včasih varnostne nastavitve ponudnika
storitev PaaS morda ne ustrezajo potrebam uporabnikov. PaaS ni najboljša rešitev, ko gre
za aplikacijo, ki mora biti visoko prenosljiva, če upoštevamo, da bo za gostovanje
potrebno prilagoditev strojne ali programske oprema, na katero se nanaša aplikacija.

Vir:https://www.techiestuffs.com/3-types-of-cloud-computing-services-for-businesses/

Slika 6.PaaS model

PaaS je uporaben v vseh situacijah, kjer več razvijalcev dela na razvojnem projektu ali
kjer drugi zunanji organi potrebujejo interakcijo z razvojnim procesom. Velja za tiste, ki
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imajo obstoječi vir podatkov, na primer prodajne informacije, katerih vir je orodje za
upravljanje odnosov s strankami in želijo ustvariti aplikacije, ki bodo vključevale te
informacije. Za uporabnika ali podjetje je vsekakor ceneje, da najamejo že gotovo storitev
PaaS, kot da bi zgradili celoten sistem iz komponent, ki jih ne poznajo dovolj. Primer
storitve PaaS Force.com, Google AppEngine, Windows Azure in drugi.

3.4 IaaS - infrastruktura kot storitev
V okviru IaaS - a ponudnik storitev ponuja odjemalcu infrastrukturo (Gartner, 2014),
zlasti računalnike, diske, operacijske sisteme, strežnike in omrežno opremo, mreženje in
virtualizacijo. Ponujena infrastruktura je lahko v fizični obliki ali v virtualni obliki. Na ta
način je mogoče doseči razširljivost, povezano s pomnilnikom, diskovnimi viri in
procesorsko močjo. Zato je dostop do določene infrastrukture računalništva v oblaku na
voljo prek interneta. Namesto nakupa strežnikov, programske opreme in omrežne
opreme, lahko uporabnik uporablja računalniško infrastrukturo v obliki virtualnih
storitev, ki ustrezajo njegovim trenutnim zahtevam in potrebam.
Infrastruktura kot storitev (IaaS) je standardizirana, visoko avtomatizirana ponudba, kjer
so računalniški viri, ki jih dopolnjujejo naprave za shranjevanje in povezovanje v
omrežje, v lasti ponudnika storitev in jih na zahtevo ponujajo uporabniku. Vsi ti viri se
razdelijo in plačajo kot storitve. Uporabniki lahko samostojno določijo določeno
infrastrukturo z uporabo spletnega grafičnega uporabniškega vmesnika, ki služi kot
upravljana konzola IT za vse operacije za celotno okolje IaaS. Kot možnost se lahko
ponudi tudi vmesnik za programiranje aplikacij.
Ponudnik storitev omogoča dostop uporabniku, ki želi razviti aplikacijo v oblaku. Na
primer, če uporabnik potrebuje bazo podatkov in spletni strežnik, lahko izbere navidezni
računalnik za bazo podatkov, ki jo bo uporabljala aplikacija, in virtualne računalnike, na
katerih se bo izvajala. Dobro je imeti več navideznih računalnikov, na katerih se bo
aplikacija izvajala, in bo vsebovala nekakšen spletni strežnik. Po izbiri navideznih
računalnikov se ustvari baza podatkov, ki se napolni s podatki, nato se aplikacija namesti
na virtualne računalnike. Storitev je uporabniku na voljo, ko je to potrebno, torej ni
zamude, povezane s širitvijo zmogljivosti ali zapravljanja neizkoriščenih zmogljivosti. Ni
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treba vlagati v strojno opremo, ker strojno opremo, ki podpira storitev IaaS, vzpostavi in
upravlja ponudnik storitev v oblaku, kar prihrani čas in denar. Do storitve IaaS lahko
dostopa na zahtevo uporabnika in uporabnik plača le tisto kar je uporabljal. Dostop do
storitve je mogoč s katerekoli lokacije, kjer obstaja internetna povezava in varnostni
protokol v oblaku, hkrati pa lahko isto strojno opremo uporablja veliko število strank
(Slika 7) (Gartner, 2014). Prednost je fizična varnost lokacij podatkovnih centrov.
Z uporabo tovrstne storitve se podjetja izognejo investicijskim stroškom za nakup lastne
infrastrukture, vendar so operativni stroški precej blizu stroškov, ki jih ima uporabnik na
lastni infrastrukturi. IaaS omogoča uporabniku in organizaciji, da poveča zmogljivost IT
virov ali jih v celoti zakupi. Na ta način ni treba razmišljati o nakupu in vzdrževanju
drage računalniške opreme v določenem prostoru, kjer se bo shranjevalo in nakupu
programske opreme, ki jo je treba licencirati. Torej je vse pripravljeno in na voljo za
uporabo na oddaljeni lokaciji. Uporabnik IaaS lahko natančno izbere, katere funkcije
potrebuje, in jih spremeni, če želi. (Gartner, 2014)
Uporabniki so večja in naprednejša podjetja z višjimi zahtevami od zahtev malih in
srednjih podjetij. IaaS je smiseln v situacijah, ko gre za nova podjetja in organizacije, ki
nimajo kapitala za vlaganje v strojno opremo, za podjetja in organizacije, ki hitro rastejo
in napredujejo, zato bi bil razvoj strojne opreme problematičen. IaaS je koristen, kadar
podjetje pritiska na omejitev kapitalskih izdatkov in prehod na operativne stroške ter na
posebne vrste delovnih mest, kjer gre za začasne potrebe po infrastrukturi. IaaS morda ni
najboljša izbira v primeru, ko skladnost s predpisi otežuje pridobivanje skladiščenja
podatkov in obdelavo podatkov.
Običajno so v zakupu fizični ali virtualni strežniki, z IaaS pa je mogoče storitve preseliti
iz lokacije na lokacijo, kjer koli je to potrebno. Microsoft Azure Virtual Machine in
Amazon sta taka primera IaaS. To je najhitreje rastoče področje javnega računalništva v
oblaku.
Meja med platformo kot storitvijo in infrastrukturo kot storitvijo se počasi izgublja, zaradi
dejstva, ker proizvajalci vedno bolj ponujajo orodja, ki so sestavni del infrastrukture kot
storitve, ki uporabniku pomaga pri implementaciji infrastrukture kot oblak vseh vrst.
(Gartner, 2014)
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Vir:https://www.techiestuffs.com/3-types-of-cloud-computing-services-for-businesses/

Slika 7. IaaS model
V preteklosti bi uporabnik v klasičnem modelu upravljal vse: aplikacijo, podatke,
posredovanje, operacijski sistem, virtualizacijo, strežnike, shrambo in omrežje. V modelu
SaaS vse te komponente upravlja ponudnik storitev. V modelu PaaS uporabnik upravlja
aplikacijo in podatke, odgovornost ponudnika storitev pa je, da upravlja proxy sistem,
operacijski sistem, virtualizacijo, strežnike, shrambo in omrežje. V modelu IaaS ob
aplikaciji in podatkih uporabnik upravlja tako vmesni sistem kot operacijski sistem. V
tem primeru ponudnik storitev upravlja samo virtualizacijo, strežnike, pomnilnik in
omrežje.

3.5 Modeli računalništva v oblaku
Obstajajo trije osnovni modeli računalništva v oblaku, ki se izvajajo na različne
načine (Panian, 2013), odvisno od potreb uporabnikov (Slika 8):


javni oblak,



zasebni oblak in



hibridni oblak.
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Skupaj s temi tremi osnovnimi modeli obstaja tudi tako imenovani skupni oblak
(Community Cloud), pri katerem si strukturo oblaka deli več organizacij. Najpogosteje se
uporablja, kadar ima več organizacij enake potrebe in varnostne zahteve.

Vir: https://sites.google.com/site/ccrapadilla/models

Slika 8. Modeli računalništva v oblaku

3.5.1 Javni oblak
Javni oblak (angl. Public cloud) (Panian, 2013) je v lasti podjetja, ki daje v najem storitev
v oblaku. Oblak je dostopen in odprt za javnost, ne glede na to ali gre za organizacijo ali
posameznika. Kot vsaka vrsta računalništva v oblaku je ena od prednosti javnega oblaka,
da podjetju ni več treba graditi in vzdrževati svoje mreže, niti ne potrebuje
usposobljenega

osebja,

kar

za

številna

podjetja

pomeni

veliko

prihrankov.

Javni oblak ima druge ugodnosti in prednosti, kot so:
• na uro plačljive storitve,
• dostop do aplikacijskega vmesnika in
• enostavnost izvajanja - vse poteka preko spletne strani servisnega strežnika.
Vendar pa bi morali biti pri javnem oblaku bolj previdni, saj lahko javni dostop do oblaka
povzroči težave z varnostjo in goljufijami.
Javni oblak je deljiva, večnamenska infrastruktura, ki jo uporabnik sklene s ponudnikom
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storitev, ki določa pravice in obveznosti obeh strani, kadar se uporabljajo viri v oblaku.
Ko se uporabnik odloči za uporabo oblaka, in ko sklene pogodbo o ravni storitev, lahko
začne uporabljati sredstva in vire, storitev pa plača toliko, kolikor jo uporablja oz.
potrebuje. Računalniški viri imajo skoraj neomejene zmogljivosti in od uporabnikov ne
zahtevajo naložbenih stroškov, ker lahko uporabnik preneha uporabljati vire glede na
svoje potrebe in brez kakršnih koli omejite.

3.5.2 Zasebni oblak
Organizacije uporabljajo zasebne oblake, ko želijo večji nadzor nad podatki, kot jih imajo
pri uporabi javnih oblakov (Panian, 2013). Uporabnik ima pri tem najvišjo varnost in
nadzor nad podatki na svoji lastni infrastrukturi in lahko upravlja sam oblak. Ena glavnih
značilnosti zasebnega oblaka je prilagodljivost. V skladu s tem konceptom mislimo na
zmožnost podatkovnega centra - zasebnega oblaka, da poveča svojo zmogljivost
sorazmerno s potrebami in da sprosti dodatne vire, ko ti niso več potrebni. Take
spremembe povečanja ali zmanjšanja zmogljivosti pogosto izvajajo uporabniki sami in se
izvajajo dinamično v zelo kratkem času.
V zasebnem oblaku ima vsaka stranka preprosto in varno računalniško okolje, ki je
popolnoma ločeno s požarnim zidom od zunanjega sveta.
Prednosti uporabe zasebnega oblaka so:
• večja varnost,
• lastnik ima v lasti in nadzira svoj prostor in
• poslovanje podjetja je enostavno brez eksponentne rasti stroškov IT.
Možnost zagotavljanja dokaj poceni, priročnega, udobnega in prilagodljivega dostopa do
informacij izhajajo iz izvajanja računalništva v oblaku v organizaciji v obliki zasebnega
ali notranjega oblaka. V zasebnem oblaku je nadzor nad celotno infrastrukturo, podatki in
procesi obdelave podatkov v rokah organizacije. Običajno se zasebni oblak implementira
v računovodskem centru organizacije, ki ga upravljajo njegovi zaposleni (skrbniki).
Zasebni oblak vzdržuje vse podatkovne vire podjetja, tako finančne evidence kot podatke
o strankah. To odpravlja številna varnostna in pravna vprašanja, ki so neizogibna, kadar
so podatkovni viri organizacije zaupani tretji osebi ali upravljavcu javnega oblaka glede
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shranjevanja, obdelave in upravljanja. Zasebni oblaki so narejeni izključno za uporabo
ene stranke, kar ji daje največji nadzor med podatki in najvišjo varnost podatkov,
shranjenih v oblaku.

3.5.3 Hibridni oblak
Model hibridnega oblaka je več javnih in zasebnih oblakov. Struktura oblakov je
sestavljena iz dveh ali več oblakov (zasebnih, skupnih ali javnih) (Panian, 2013), ki so
med seboj povezani s standardiziranimi ali ustreznimi tehnologijami, ki omogočajo
učinkovit prenos podatkov ali aplikacij. To pomeni, da ponudniki storitev v oblaku
ponujajo svoje storitve z lastnimi sredstvi v kombinaciji z viri nekaterih drugih
ponudnikov storitev. Storitve v hibridnem oblaku lahko ponudijo tudi agenti, ki nimajo
nobenih sredstev v svoji lasti, temveč uporabnikom omogočajo uporabo virov drugih
ponudnikov storitev. V tem primeru mora agent upravljati hibridni oblak pod pogoji, ki
jih določi uporabnik.
Hibridni oblak je pravzaprav tisto, kar potrebuje podjetje, kar je odvisno od njegovih
poslovnih potreb.
Prednosti hibridnega oblaka so prilagoditi rešitve točno tistim, ki jih potrebujejo in
zmanjšanje stroškov v povezavi z lastnimi internimi omrežji.
Da bi ugotovili, kateri model oblaka je za podjetje najboljši, je treba najprej določiti
prednostne potrebe podjetja. Te podjetje določi v sodelovanju z IT ekipo. Ko so potrebe
identificirane, se lahko izbere model oblaka, ki s svojimi lastnostmi najbolj ustreza
poslovanju organizacije.
Položaj uporabnikov hibridnih storitev v oblaku je enak položaju javnega oblaka, ker mu
ni treba poznati ali skrbeti, kaj operater hibridnega oblaka dejansko počne, ali je njegov
lastnik ali upravljavec ali agent. Vendar pa je pomembno, da mora biti dogovor o ravni
storitev ponudnika hibridnih storitev in uporabnika

hibridnih storitev podpisan in

certificiran z digitalnim podpisom, ki bo ponudnikom storitev omogočal, da izberejo
potrebna sredstva oz. vire brez potrebe za neposredno posredovanje zaposlenih.
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3.5.4 Skupni oblak
Skupni oblak ali oblak skupnosti je hibridna oblika zasebnih oblakov, ki je zgrajena in
deluje posebej za določeno ciljno skupino. Te skupnosti imajo podobne zahteve glede
oblaka in njihov končni cilj je, da sodelujejo pri doseganju svojih poslovnih ciljev.
Oblaki skupnosti so pogosto namenjeni podjetjem in organizacijam, ki se ukvarjajo s
skupnimi projekti, aplikacijami ali raziskavami, kar zahteva centralno računalništvo v
oblaku za gradnjo, upravljanje in izvajanje takih projektov, ne glede na rešitev. (Panian,
2013)
Skupni oblak se pojavi, ko strukturo oblaka deli več organizacij. Infrastruktura oblaka
podpira določene skupnosti, ki imajo skupne potrebe, misije, varnostne zahteve in
podobno. Lahko jih sami upravljajo kot organizacija ali nekdo drug (ponudnik storitev
računalništva v oblaku).

3.5 Varnostne težave in tveganja
Strokovnjaki menijo, da je računalništvo v oblaku polno varnostnih vprašanj in tveganj,
zato uporabnikom svetujejo, da pred izbiro ponudnika storitev ocenijo varnost uporabe te
tehnologije. Zaradi svojih edinstvenih lastnosti je treba opraviti oceno tveganja na
področju kot so celovitost in zasebnost, kakor tudi presojo pravnih vprašanj, na področjih,
kot so inovacije, skladnost z nadzorom in revizijo.
Uporabniki morajo zahtevati preglednost poslovanja in se izogibati ponudnikom storitev,
ki ne želijo posredovati podrobnih informacij o varnostnih vprašanjih. Morajo se
pozanimati o sposobnostih tistih, ki vodijo politiko organizacije, razvijalcev in
operaterjev, o procesih obvladovanja tveganj in tehničnih mehanizmih, ravni testiranja, ki
je bila izvedena za potrditev, ter da procesi nadzora in storitve delujejo na načrtovan
način in ali so ponudniki storitev sposobni opredeliti nepričakovane ranljivosti (Panian,
2013).
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Nekatera posebna varnostna tveganja:


privilegiran dostop uporabnikov, občutljiva obdelava podatkov zunaj organizacije
prinaša določeno stopnjo tveganja.



nadzor skladnosti, uporabniki so odgovorni za varnost in integriteto svojih
podatkov, tudi če jih hranijo ponudniki storitev. Tradicionalni ponudniki
zagotavljajo zunanje revizije in varnostno certificiranje, s čimer dokazujejo svoje
vrednote in koristi pred drugimi. Ponudniki storitev, ki ne želijo opravljati teh
testov, kažejo, da lahko z uporabniki sodelujejo le pri najpreprostejših storitvah.



podatki, uporabnik nima natančnega vpogleda v to, kje so podatki shranjeni v
oblaku. Ni mu treba poznati niti države, v kateri bodo shranjeni. Uporabnik lahko
od ponudnika zahteva shranjevanje podatkov na določenih naslovih in pogodbeno
obveznost izpolnjevanja zahtev zasebnosti v interesu uporabnika.



ločevanje podatkov, podatki v oblaku se običajno nahajajo na istem mestu kot
podatki drugih uporabnikov. Zaščitno kodiranje je lahko koristno, vendar ne
rešuje nobenih težav. Ponudniki storitev morajo predložiti dokaze, da so bile
sheme šifriranja preizkušene. Napake pri šifriranju lahko naredijo podatke
popolnoma neuporabne.



varnostno kopiranje podatkov, čeprav uporabnik ne ve, kje so njegovi podatki
shranjeni, bi moral ponudnik storitev v oblaku uporabniku sporočiti, kaj se bo
zgodilo s podatki v primeru nenačrtovanih nesreč. Vsaka ponudba, ki ne kopira
podatkov in aplikacij na več lokacijah, je ranljiva in je predmet popolne izgube
podatkov.



podpora raziskavam, pri uporabi računalništva v oblaku je raziskovanje
neprimernih ali nezakonitih dejavnosti celo skoraj nemogoče ali zelo zapleteno.
Strežnike v oblaku je zelo težko raziskati zaradi potrebe po preverjanju pristnosti
in zato, ker so podatki več uporabnikov shranjeni na enem oblaku, podatke enega
uporabnika pa lahko razdelimo na več podatkovnih centrov in strežnikov.

Skupne varnostne zahteve so:


zaupnost - zagotavljanje, da se informacije ne razkrijejo ljudem, ki nimajo pravic
dostopa,



celovitost - zagotavljanje, da so informacije, ki se hranijo o pravicah zastopanja
sistema, informacije, ki jih je treba hraniti na strežniku in da jih nepooblaščene
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osebe niso spremenile,


razpoložljivost - zagotovitev, da sredstva za obdelavo informacij zaradi
zlonamernih vplivov uporabnikov niso na voljo,



ne zahtevanje - zagotavljanje, da je mogoče dokazati, da so doseženi sporazumi
dejansko izvedeni.
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4. ERP v oblaku
Vse od nastanka sistemov ERP (angl. Enterprise Resource Planning) v začetku
devetdesetih let, so se podjetja trudila vzpostaviti ravnovesje med visokimi stroški in
kompleksnostjo sistema v primerjavi s potrebo po funkcionalnosti in prilagodljivostjo po
meri. V zadnjem času se je pojavil tretji model sistema, s katerim se ERP sistem
distribuira iz oblaka, kjer je končnemu uporabniku dostopen preko spletnega brskalnika.
Ta rešitev ponuja veliko koristi, vključno z investicijskimi stroški, nižjimi skupnimi
stroški in hitrejšim

izvajanjem. Pred sprejetjem končne odločitve o uporabi ERP

sistemov v oblaku (Lenart, 2011) je več pristopov, katerih morajo upoštevati vodje IT.
Danes obstajajo različni možni scenariji za distribucijo ERP sistemov.
Organizacija lahko:


kupi licence za programsko opremo sistema ERP znotraj svojega podatkovnega
centra ali



kupi rešitve ERP kot storitev v oblaku.

Rešitev na osnovi lastnega ERP sistema pomeni večjo varnostjo in zanesljivostjo. V
primeru rešitve SaaS ERP, organizacija najame sistem, sestavljen iz programske opreme
in celotne infrastrukture, prek katere je programska oprema na voljo. Najem SaaS ERP je
lahko dolgoročno dražji od nakupa programske opreme. Najpomembnejši vidik modela
SaaS ERP pa je odvisnost od zunanjega dobavitelja.
Kar se tiče distribucije različnih vrst rešitev, je mogoče opaziti, da se lahko rešitev na
osnovi ''ERP on premise'' uporablja samo v zasebnem oblaku. Sistem ''ERP
hostingoffsite'' se lahko porazdeli tako na zasebnem oblaku kot na javnem. Rešitev SaaS
ERP je mogoče dostaviti samo v javnem oblaku.
Podjetje lahko izkoristi prednosti in slabosti pri pridobivanju obstoječega ERP sistema ali
storitve (SaaS). (Lenart, 2011) Izbira mora temeljiti na potrebah, kot je pogostost, s katero
se značilnosti podjetja spreminjajo skozi čas, ali če podjetje potrebuje prilagodljiv model
programske opreme. Na odločitev bi lahko vplivala tudi možnost preklopa iz modela na
lokaciji na model SaaS in obratno, vendar je dejansko prenosljivost aplikacij in podatkov
zunaj oblaka težko izvajati.
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Drugi pomembni dejavniki pri izbiri distribucije sistema ERP so velikost podjetja,
skladnost z veljavno zakonodajo, tveganja za varnost podatkov.

4.1 Vrste ERP v oblaku
ERP v oblaku nudi tistim, ki ga uporabljajo zmanjšanje začetnih stroškov. To je najkrajša
pot za razvoj novega ERP sistema.
Obstajajo tri različne vrste oblakov ERP (Slika 9):
1. ERP v oblaku brez SaaS modela: za njega je značilna infrastruktura v oblaku ali
platforma v oblaku;
2. SaaS ERP brez oblaka, ki ustreza spletnemu ERP;
3. SaaS ERP, ki se nahaja v oblaku in je sestavljen iz aplikacije v oblaku ali definiranega
modela EaaS.

Vir: https://www.researchgate.net/figure/3-Types-of-Cloud-Based-ERP-Services-Source-Johnson-15_fig2_282439818

Slika 9. Vrste ERP v oblaku

ERP v oblaku ni najboljša izbira za vsako podjetje. Lahko predstavlja optimalno rešitev
za vsa podjetja, ki so pravkar začela poslovati in ne želijo imeti zelo visokih začetnih
stroškov za svojo poslovno programsko opremo. Poleg tega je to koristno tudi za podjetja,
ki želijo začeti poslovanje v novem oddelku, ne da bi vlagala v informacijske vire.
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ERP v oblaku se lahko realizira z ali brez pomoči spletne arhitekture. Infor in Sage cloud
rešitvi, na primer, ne uporabljata spletne programske opreme. Za distribucijo spletnih
aplikacij so bile razvite nove linije izdelkov, kot sta Epicor Express in SAP Business by
Design.
Nekateri proizvajalci, kot so Acumatica, NetSuite in Plex, so začeli proizvajati
programsko opremo z uporabo spletne arhitekture in nuditi rešitve EaaS (ERP as a
Service).
Večina prodajalcev ERP sistemov je tudi ponudnikov ERP v oblaku. SAP na primer
ponuja dva programska paketa, SAP Business One ali SAP All-in-One za lokalne rešitve
za mala in srednje velika podjetja ter SAP Business by Design kot rešitev na zahtevo.
Izdelek SAP All-in-One je lahko tudi oddan zunanjim izvajalcem, vendar ga ni mogoče
uporabiti prek modela SaaS. Obstaja veliko ERP sistemov v oblaku. Med
najpomembnejše v svetu: AcumaticaCloud ERP programska oprema, Epicor Express na
zahtevo ERP, Infor ERP SyteLine v oblaku, NetSuiteCloud ERP, PlexOnlineCloud ERP,
Sage AccpacOnline in SAP Business by Design.

4.2 Prednosti in cilji ERP v oblaku v načinu SaaS v primerjavi s
klasičnim ERP
Opozoriti je treba, da se prednosti razlikujejo glede na to, ali gre za uporabo ERP sistema
v oblaku ali uporabo oblaka s spletno programsko opremo.
Prednosti oblaka so: razširljivost, način plačila za uporabo (plačate le za tisto, kar
uporabljate) in zmanjšanje stroškov IT virov. Ko oblak uporablja spletno programsko
opremo, obstajajo še druge prednosti: SaaSready - programska oprema odjemalca za
namestitev, podatki v realnem času, hitrejša izvedba, poenostavljen oddaljeni dostop,
enostavno vzdrževanje in združljivost z navzkrižno platformo.
Koristi SaaS (Lenart, 2011) so: hitra namestitev in manj težav pri vzdrževanju. Ko se
spletni sistem ERP izvaja v skladu z modelom SaaS v oblaku, ima organizacija koristi, ki
izhajajo iz treh modelov z eno samo distribucijo.
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Ponudniki ERP v oblaku so torej sposobni ponuditi tri vrste storitev z različnimi
prednostmi in cilji organizacije. Kar zadeva sistem ERP, je najpomembnejša prednost ta,
da je prilagodljiv, saj se poslovne potrebe sčasoma spreminjajo.
Glavne prednosti uporabe ERP sistemov v oblaku so: najnižji skupni stroški lastništva,
dostop do podatkov v katerem koli trenutku od koderkoli in povsod, optimizacija
poslovnih procesov, enostavnost posodabljanja, nižje zahteve glede zmogljivosti in hitrost
izvajanja. Koncept oblaka omogoča zmanjšanje stroškov, povezanih z infrastrukturami
IT, hkrati pa povečuje učinkovitost. Uporabnik potrebuje le osebni računalnik ali drugo
mobilno napravo in varen dostop do interneta.
Povečanje zanimanja za računalništvo v oblaku (Turner, 2010)je povezano z inovacijami
na področjih, povezanih z virtualizacijo, porazdeljenim računalništvom, večjo varnostjo
podatkov in širjenjem hitrega interneta. Glavne probleme ERP oblaka, ki temeljijo na
IMA (IMA Inštitut za vodenje računov), predstavljajo: varnost (35%), personalizacija
(18%), zanesljivost glede na interno rešitev (14%), lastništvo podatkov (12%), znatni
strahovi (9%), tehnološka zrelost v primerjavi s premijskimi (8%) in uporabnimi
lastnostmi (4%).
Izzivi v oblaku so neločljivo povezani z varnostnimi tveganji in zakoni o skladnosti (tj.
skladnost s posebnimi določbami, ki jih določa zakonodaja). Glavna tveganja so
povezana z varnostjo podatkov in tudi s prenosom podatkov v oblak in iz njega. Postopek
prenosa mora biti šifriran, preverjanje pristnosti uporabnika in podatkov pa morata biti
zagotovljena.
Morebitne pomanjkljivosti računalništva v oblaku bi lahko predstavljalo tveganje za
podjetja v primeru prekinitve zagotavljanja storitev, izgube nadzora nad pomembnimi
podatki in tveganje izgube podatkov. Oblak lahko shranjuje pomembne poslovne
dokumente, ki jih je treba hraniti na varnem mestu, da se zagotovi zaupnost občutljivih
informacij. V oblaku je bistvena možnost povezovanja s spletom. (Miller, 2008) Poudariti
je treba čas dostopa in odzivnost, saj je prenos podatkov na spletu lahko zakasnjen. To
pomeni, da lahko aplikacija, ki se izvaja v oblaku, deluje v podjetniških podatkovnih
centrih počasneje kot ena. Poleg tega velike količine podatkov ni mogoče prenesti na
splet.
Nazadnje je mogoče ugotoviti, da je model EaaS spremenil odnose med upravljavci
podjetij in IT sektorjem. ERP v oblaku ne odpravlja potrebe po specializiranem osebju v
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IT sektorju, saj uporabniki še vedno potrebujejo pomoč pri dostopu do interneta in
konfiguracije aplikacij. Koncept oblakov omogoča IT menedžerjem, da več časa rešujejo
poslovne težave in analizirajo poslovne podatke, tehnično osebje v istem sektorju pa
porabi manj časa za upravljanje strežnikov. S storitvijo ERP v oblaku so operacije IT
zunanje, toda poslovne veščine ostajajo doma. Organizacije bodo morale najeti
strokovnjake s poslovnim ozadjem.
Izbira ponudnika ERP v oblaku je zelo pomembna poslovna odločitev. Najpomembnejša
merila za izbiro dobavitelja, so: podpora spremembam v poslovnih procesih, fleksibilnost
modela uporabe ter sporazumi o ravni varnosti in storitev, sposobnost dobavitelja, da
spremlja podjetje na poti sprejemanja oblaka (Miller, 2008). Le tako lahko podjetja dobijo
rezultate in poslovne donose, ki so jih določili, ko so upoštevali priložnost za razvoj v
smeri paradigme v oblaku.
Mala in srednje velika podjetja so najverjetneje kandidati za sistem ERP v oblaku, ker je
izvajanje hitrejše in stroški razmeroma nizki. Za bolj zapletene organizacije ERP sistem v
oblaku za zdaj ni najboljša možnost.

4.3 Nakup ali najem oz. stroški najema
V finančnih modelih denarnega toka je treba na splošno upoštevati amortizacijo
pridobljene opreme ali zmanjšati njeno realno vrednost v času njene tehnološke
življenjske dobe. Če se ti modeli uporabljajo za računalniško opremo, je treba upoštevati
tudi Moorov zakon (Moore, 1965). Osnovna formulacija tega zakona, ki ga je leta 1965
uvedel Gordon E. Moore, soustanovitelj Intela, pravi: "Količina tranzistorjev, ki se lahko
vgradi na površino integriranega vezja, se podvoji vsaki dve leti, stroški pa ostanejo isti.
Poleg stroškov začetne naložbe v računalniško opremo bi bilo treba vključiti tudi
dodajanje strežnikov ali lastnih računalnikov, da bi imeli v prihodnosti na voljo enake
zmogljivosti računalnika, kot bo v tem trenutku na voljo.
Edward Walker (Walker, E., 2009) opisuje dejansko najemnino CPE (centralna procesna
enota) na uro v daljšem časovnem obdobju. Walkerjev model temelji na Moorovem
zakonu, in pravi da se zmogljivost CPE podvoji vsaki dve leti. Zato bi bila zmogljivost
CPE dvakrat nižja kot zmogljivost CPE čez dve leti. Walker je poleg stroškov CPE
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preučil tudi stroške pomnilnika. Parametri, ki vplivajo na stroške storitev v oblaku, so
število strežnikov, število strežnikov na jedro, število opravljenih ur na leto, cena ur CPE,
količina pomnilnika, cena pomnilnika. Dve ključni komponenti, ki sta najeti v oblaku, sta
strežnik in pomnilnik, zato je skupna cena najema odvisna od cene strežnika in cene
celotnega pomnilnika, ki ga uporabnik uporablja. Letna najemnina strežnika je odvisna od
števila oddanih strežnikov, moči procesorja, števila procesorjev na strežnik in števila
opravljenih ur na leto. Če se najem oblakov obravnava dlje časa, je treba razmisliti o
možnosti spreminjanja števila strežnikov in števila delovnih ur. Na začetku lahko
uporabnik napove, da se bo vsako leto število strežnikov in število opravljenih ur
povečalo za določen odstotek.
Letna cena najema pomnilnika v oblaku je odvisna predvsem od količine zakupljenega
pomnilnika. Uporabniki običajno izberejo začetno količino pomnilnika, tako da se vsako
leto nadgradijo, ali vsako leto doda dodatno količino pomnilnika, to je določen odstotek
začetnega pomnilnika. Količina pomnilnika je najpogosteje izražena v GB, ponudnik
storitev v oblaku pa določi letno najemno ceno na GB.

4.3 Stroškovni model nakupa
Da bi ugotovili, ali je vredno plačati več za storitve v oblaku, kot da bi kupili lastne
računalniške vire, je treba izdelati model za izračun stroškov pri nakupu virov in ga
primerjati s stroški najema (H. Wang, Q. Jing, R. Chen, B. He, Z. Qian i L. Zhou, 2010).
Na stroške nakupa lastnih računalniških virov vplivajo številni parametri, ki pri uporabi
storitev v oblaku niso na voljo.
Parametri, od katerih je odvisen strošek nakupa lastnih sredstev, so odvisni od:


števila strežnikov,



cene strežnikov,



količina pomnilnika,



stroški pomnilnika,



stroški električne energije,



stroški hlajenja in



stroški osebja.
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Vir:http://cloudscaling.com/blog/cloud-computing/understanding-cloud-datacenter-economies-of-scale/

Slika 10. Stroški najema

Začetni stroški ( Slika 10) se delijo na investicijske stroške in letne stroške. Odvisni so od
števila osnovnih strežnikov, oblikovanja njihovih cen in začetnega pomnilnika ter
stroškov pomnilnika na GB. Letni obratovalni stroški so odvisni od stroškov energije,
hlajenja, stroškov za osebje, dodatnih letnih stroškov (razsvetljave itd.) in stroškov
obnove infrastrukture. (B. Martens, M. Walterbusch, F. Teuteber, 2012) Infrastrukturo je
treba sčasoma obnoviti in nadgraditi. Stroški obnove infrastrukture so odvisni od odstotka
obnovljene infrastrukture na leto.
Skupni letni stroški, razen zgoraj navedenih obratovalnih stroškov, so odvisni tudi od
dodatnih letnih nakupov strežnika in pomnilnika. Če vsako leto infrastrukturo
nadgradimo z novimi strežniki, se letna poraba energije poveča.

4.4 Primerjava cen najema in nakupa virov
Da bi ugotovili, katera možnost je stroškovno učinkovitejša za uporabnika, torej ali nakup
lastnih računalniških virov ali najem storitev v oblaku, je treba za oba primera opraviti
analizo in primerjati rezultate. (B. C. Tak, B. Urgaonkar, A. Sivasubramaniam, 2011)
Izvedbo primerjave stroškov najemnih storitev in nakupa lastnih sredstev lahko opišemo
v petih korakih.
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1. Določanje vhodnih parametrov


skupni vhodni parametri: število strežnikov, število strežnikov na jedro, količina
pomnilnika, obrestna mera, letni prihodki;



vhodni parametri za oblak: urnik obratovanja strežnika na leto, cena najema CPU
na uro, cena najema GB na leto;



vhodni parametri, povezani z najemom lastnih sredstev: stroški strežnika,
specifičnega za procesor, nakupna cena GB, letni stroški energije, letni stroški
hlajenja, letni stroški za osebje, dodatni letni stroški, stopnja izkoriščenosti
strežnika, odstotek obnovljene infrastrukture na leto;

2. Izračun letnih stroškov na podlagi vhodnih parametrov, opredeljenih v koraku 1, se
izračunajo letni stroški zakupa oblakov in nakup lastnih sredstev;
3. Neto sedanja vrednost


letni stroški najema se znižajo z letno obrestno mero in izračuna se najem neto
sedanje vrednosti (angl. net present value, NPV) in



letni stroški nabave se znižajo z letno obrestno mero in izračunajo se neto sedanje
vrednosti nakupa.

4. Notranja stopnja donosa


izračun notranje stopnje donosa (angl. internal rate of return – IRR) za najemnino
in



izračun notranje stopnje donosa za nakup;

5. Primerjava med najemom in nakupom


primerjava neto sedanje vrednosti in notranje stopnje donosa za najem in nakup;



stroškovno učinkovitejši je projekt, ki ima višjo neto sedanjo vrednost in notranjo
stopnjo donosa,



če sta neto sedanja vrednost in notranja stopnja donosa v nasprotju, se sprejme
projekt, ki ima višjo neto sedanjo vrednost.
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Ko govorimo o sprejemu projekta, je vizija podjetja precej jasna: uporaba storitev v
oblaku za izboljšanje poslovanja, zmanjšanje stroškov in povečanje konkurenčnosti na
trgu.
Nekaj primerov (SAP Tech, 2006):
1.) Podjetje Hartford se je odločil izboljšati svoje storitve z uvedbo nove infrastrukture, ki
vključuje zasebni oblak. Podjetje se je osredotočilo na povečanje skupinskih ugodnosti,
investicijske sklade z uporabo oblačnih okolij za izboljšanje sposobnosti predvidevanja in
zadovoljevanja potreb strank. Z izkoriščanjem prednosti oblaka je družba zmanjšala
stroške, izboljšala celovitost sistema in neprekinjeno poslovanje ter na koncu svoje
proizvodne in tehnološke storitve prenesla na trg.
2.) DelhaizeAmerica, operater prehrambnega giganta Hannaford in BottomDollar, je
uporabil analizator oblakov Big Data za preučevanje vpliva lokalnega časa na prodajo
določenih izdelkov. S pomočjo analize so se naučili, da na primer toplejši čas zmanjšuje
nakup določenih mesnih jedi in povečuje nakup revij. Tovrstna tržna raziskava je vodila
do pametnejših odločitev o zalogah, promocijah in oblikovanju cen. Z uporabo
infrastrukture SoftLayer s svojo obstoječo tehnologijo je DelhaizeAmerica lahko izvedel
projekt Big Data v manj kot dveh tednih.
3.) Podjetje Pearson uporablja oblak za spreminjanje načina izobraževanja po svetu.
Uporaba oblakov omogoča podjetju Pearson vzpostavitev bolj prilagodljive globalne
infrastrukture, ki jim omogoča sprostitev sredstev in vlaganje v nove izobraževalne
izdelke. To je podjetju Pearson omogočilo, da svoje poslovne funkcije osredotoči na
nastajajoče trge kot so Južna Afrika in Kitajska.
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5. Zaključek
Računalništvo v oblaku prinaša podjetju veliko koristi. Ena od največjih prednosti
uporabe takšnih storitev je, da uporabnik plača izvajalcu storitev toliko, kolikor porabi,
za razliko od nakupa lastnih sredstev, kjer sredstva najpogosteje niso v celoti izkoriščena.
Storitve računalništva v oblaku so najboljša možnost za podjetja v začetku poslovanja, saj
lahko svoje storitve preselijo v oblake, namesto da bi zgradili svojo IT infrastrukturo.
Ena od bistvenih prednosti najema storitev v oblaku je uporaba računalniških virov.
Za velika podjetja je včasih bolj donosno, da kupijo lastna sredstva v oblaku. Elastičnost
je še ena velika prednost računalništva v oblaku. Ko podjetje uporablja storitve v oblaku,
ima možnost, da zlahka razširi in zmanjša računalniške vire glede na potrebe..
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aključnega dela študija;
3. da sem pridobil/‐a vsa potrebna dovoljenja za uporabo podatkov in avtorskih del v pi
snem zaključnem
delu študija in jih v pisnem zaključnem delu študija jasno označil/‐a;
4. da sem pri pripravi pisnega zaključnega dela študija ravnal/‐a v skladu z etičnimi na
čeli in, kjer je to potrebno, za raziskavo pridobil/‐a soglasje etične komisije;
5. da soglašam z uporabo elektronske oblike pisnega zaključnega dela študija za prever
janje podobnosti vsebine z drugimi deli s programsko opremo za preverjanje
podobnosti vsebine, ki je povezana s
študijskim informacijskim sistemom članice;
6. da na UL neodplačno, neizključno, prostorsko in časovno neomejeno
prenašam pravico shranitve
avtorskega dela v elektronski obliki, pravico reproduciranja ter pravico dajanja pisne
ga zaključnega dela
študija na voljo javnosti na svetovnem spletu preko Repozitorija UL;
7. [za zaključna dela na 3. stopnji študija, sestavljena iz člankov] da sem od
založnikov, na katere sem
predhodno izključno prenesel/‐la materialne avtorske pravice na člankih, pridobil/‐a
potrebna soglasja za vključitev člankov v tiskano in elektronsko obliko
disertacije. Soglasja UL omogočajo neodplačno, neizključno, prostorsko in
časovno neomejeno hranjenje avtorskega dela v elektronski obliki in
reproduciranje ter dajanje disertacije na voljo javnosti na svetovnem spletu preko Re
pozitorija UL.
8. da dovoljujem objavo svojih osebnih podatkov, ki so navedeni v pisnem zaključnem
delu študija in tej izjavi, skupaj z objavo pisnega zaključnega dela študija.
9. da dovoljujem uporabo mojega rojstnega datuma v zapisu COBISS.
V/Na: Izoli, Datum: 6.02.2020
Podpis študenta/‐ke: ___________________
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