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Predgovor
V diplomskem delu sem predstavil informacijske sisteme za vodenje skladišča. Za ta naslov
sem se odločil zaradi članka avtorja Cveta Pavlina z naslovom Upravljanje skladišča je del
logistike in SCM. Članek je bil objavljen 17. marca 2017 v časopisu Delo, v njem pa je
navedeno, da več kot polovica slovenskih skladišč nima informacijske podpore, kar se mi zdi
za slovensko gospodarstvo zaskrbljujoče.
S to informacijo sem se odločil preveriti, kakšna je ponudba sistemov za vodenje skladišča
(SVS) v Sloveniji. Ugotovil sem, da je ponudnikov SVS na slovenskem trgu veliko. Našel
sem trinajst slovenskih in veliko tujih ponudnikov. Opazil pa sem, da podjetja svoje SVS
oglašujejo na svoj način in pod različnimi imeni. Primeri različnih imen so na primer: sistem
vodenja zalog, sistem upravljanja zalog, sistem vodenja skladišča, sistem upravljanja
skladišča, skladiščni informacijski sistem, skladiščni sistem, skladiščna programska oprema
… Skratka, v celotnem oglaševanju sem videl zmedo. Tako sem se odločil, da bo cilj moje
diplomske naloge: standardizacija in opis Slovenskega trga na področju sistemov za vodenje
skladišča.
Zato sem se tudi trudil napisati diplomsko delo tako, da bo pomagalo vsakomur, ki za podjetje
izbira sistem vodenja skladišča. Prav tako pa je lahko v pomoč tistim, ki SVS razvijajo, da s
pravim oglaševanjem in pravo rešitvijo čim bolje pokrijejo slovenski trg.

Zahvala
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Povzetek
V diplomski nalogi sem obravnaval informacijske sisteme za vodenje skladišča. Teoretični
del je zajemal opredelitev tovrstnih sistemov, njihovo zgodovino in prihodnji razvoj.
V analitičnem delu diplomske naloge sem skušal povezati teorijo z dejanskim stanjem na
slovenskem trgu. V okviru analitičnega dela sem si izbral trinajst podjetij ki delujejo na
slovenskem trgu. Analiziral sem jih skladno s teoretičnim delom naloge, to pa zajema
funkcionalnost SVS, primernost za mala, srednja, ter velika podjetja in možnost
implementacije v oblaku.
Na spletni oziroma telefonski intervju mi je odgovorilo le šest ponudnikov. Z rezultati tega
sem najprej ugotovil, da polovica anketiranih SVS ponudnikov spada v najvišji razred kar se
tiče funkcionalnosti. Vsi ponudniki razen enega v intervjuju navajajo, da je njihov SVS
primeren za vse velikosti podjetij. Tudi vsi ponudniki razen enega nudijo možnost
implementiranja svojega SVS v oblaku.

Summary
In my bachelor's degree I researched warehouse management systems. Theoretic part of the
assignment presents the definitions behind warehouse management systems. This part also
covers the history and future development of these systems.
In the analytic part of this assignment I tried to associate the theoretic part of my assignment
with the state of Slovenian market - vendors offering WMS. For this purpose I analyzed
thirteen vendors offering WMS solutions. Analyze consists of WMS functionality, suitability
for small, medium or big businesses and cloud implementation.
Only six vendors answered to my internet or phone survey. With the results of the analytic
part of my assignment I discovered that half of surveyed vendors and their WMS settle in the
highest tier regarding their functionality. All but one of surveyed vendors also say their WMS
is suitable for all sizes of enterprises. Also all vendors but one offer a cloud SVS
implementation.
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1 Uvod
Rešitve na področju informatizacije in elektronske podpore poslovanja se danes zelo hitro
razvijajo. Podjetja, ki ponujajo tovrstne rešitve, so nastala iznenada in se hitro razširila na
način, da do sedaj ponujajo mnogo različnih programskih rešitev za kar vse industrijske in
obrtne panoge. Teh podjetij je veliko, temu bi lahko rekli kar eksplozija ponudnikov
programskih rešitev.
Zaradi množičnosti in razvejanosti ponudnikov elektronske podpore poslovanja za vsako
panogo pa se na trgu pojavlja zmeda v raznovrstnosti informacijske podpore, ki pa zaradi
nepoznavanja tovrstnih programov in sistemov vodi v neracionalne in stroškovno
neupravičene izbire. Mnogo ponudnikov preprosto ponuja preveč funkcij oziroma tudi take, ki
za podjetje niso ključne in ne bodo nikoli uporabljene.
Tovrstna problematika pomeni, da je posamezne skupke programskih orodij smiselno
raziskati in jih teoretično razvrstiti oziroma njihove funkcije standardizirati.

1.1 Predmet obdelave
Predmet obdelave mojega diplomskega dela so informacijska programska orodja za vodenje
skladišča. To so orodja, ki pomagajo voditi vse aktivnosti v skladišču (vodenje zalog,
zagotavljanje sledljivosti, organiziranje dela,...). So povezljiva z opremo skladišča (npr. ročni
terminali) in drugo programsko opremo podjetja (npr. PIS – Poslovni informacijski sistem).
Delijo, beležijo in spremljajo delo v skladišču.
V diplomskem delu bom orodja za vodenje skladišč najprej definiral, ter jih razdelil na
razrede ponudnikov (ponudniki programske opreme za vodenje skladišča so razvrščeni glede
na količino in kompleksnost funkcij svoje programske opreme). Obrazložil bom pomen in
značilnosti paketov programske opreme (npr. nekateri ponudniki v svoj PIS vključijo tudi
SVS). Opredelil bom tudi razlike med tradicionalnimi programskimi orodji in pa orodji v
oblaku. Nato bom analiziral ponudnike SVS v Sloveniji ter jih klasificiral glede na navedene
teoretične razrede ponudnikov.
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1.2 Namen in cilji
Namen diplomske naloge je analiza ponudnikov sistemov za vodenje skladišča in njihovih
programskih orodij z vidika funkcionalnosti SVS in možnostjo do software as a service
(SaaS) implementacije, v Sloveniji.
Cilj diplomske naloge so:


predstaviti izvor sistemov za vodenje skladišč,



predstaviti osnovno delovanje SVS skozi štiri faze skladiščenja,



predstaviti funkcionalnost ter prednosti in slabosti SVS,



razdeliti SVS glede na različne vidike in predstaviti njihove karakteristike,



analizirati Slovenski trg in razvrstiti Slovenske ponudnike SVS glede na teoretično
klasifikacijo.

1.3 Struktura naloge
V svojem diplomskem delu sem naprej predstavil izvor in osnovne ideje sistemov za vodenje
skladišča, nato jih bom definiral in njihove karakteristike opisal ter razdelil v razrede. Opisal
bom tudi cilje, prednosti in slabosti ter smiselnost teh sistemov – to poglavje se bo imenovalo
Teoretične osnove. V drugem delu diplomske naloge pa sem z metodo telefonskih in
elektronskih intervjujev raziskal slovenski trg. Z pomočjo spletnih anket in telefonskega
anketiranja sem ponudnike opisal in ovrednotil njihove sisteme – to poglavje se imenuje
Analiza trga.
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2 Teoretične osnove
2.1 Izvor sistemov za vodenje skladišča
Vodenje skladišča je že dolgo poznan koncept, a do osemdesetih let prejšnjega stoletja so se
skladišča upravljala s kosom papirja. Rosing (2017) v svojem članku o zgodovini SVS pravi,
da so skladišča upravljali že stari Egipčani, saj so se našli dokazi o zapisovanju zalog žita v
njihovih skladiščih. Rosing (2017) tudi zapiše, da se je prvo resnejše vodenje skladišč začelo
pred prvo svetovno vojno. To je tudi verjetno, saj se je v tistem času pojavila druga
industrijska revolucija, ki pa je zaradi posebnosti industrije (večje kapacitete produkcije kot
pri obrti, zato jih je manj) v primerjavi z obrtjo pripomogla k večjim transportnim potem. To
je pomenilo večjo potrebo po transportnih sredstvih, s tem pa tudi po večjem nadzoru nad
operacijami v skladišču. Med drugo svetovno vojno se je upravljanje skladišč osredotočilo na
sledenje palet in ne več posameznih kosov oziroma škatel ali vreč. Večji razvoj upravljanja
skladišča pa se je začel s pojavom računalniških sistemov, ki so za svoje delovanje
potrebovali ukaze, procesne enote in pa baze podatkov. To so bili začetki sistema za vodenje
skladišča, ki ga poznamo danes. Torej o sistemih za vodenje skladišča lahko govorimo od
takrat, ko so bili postopki in načini dela v skladišču prepisani v elektronsko obliko. Ta pa s
procesno enoto skupaj tvori sistem.
Thompson (2010) v svoji raziskavi o evoluciji SVS pravi, da lahko SVS od osemdesetih let
naprej razdelimo v štiri generacije. Te so prikazane v sliki 1.

Vir: Thompson (2010)
Slika 1 Evolucija SVS.
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2.1.1 Prva generacija SVS
Prva generacija med osemdesetimi in devetdesetimi leti je zajemala sisteme, ki so bili
namensko narejeni in centralizirani le na podjetje, kjer je bil SVS implementiran. Ti sistemi
so razviti od IT-oddelka podjetja, kjer so bili implementirani. Vanje so zaposleni vnašali
podatke ročno, kar pa je pomenilo napake in zamude – podatki niso bili procesirani v realnem
času. Drugi SVS pa so bili razviti v nekaj podjetjih, ki so na segmentu IT-rešitev začela
specializacijo. Te so bili prvi standardizirani sistemi z omejenimi funkcijami, in sicer na
sprejem blaga in uskladiščenje, dodeljevanje naročil, nabiranje, in pa odpremo.
2.1.2 Druga generacija SVS
Podjetja, ki so ponujala drugo generacijo SVS od devetdesetih let do 2005, pa so bila
osredotočena na dodajanje funkcij. SVS so pridobili kar nekaj dodatnih osnovnih funkcij, ki
jih je ponujala večina podjetij. To so Cross-docking, kartonizacija (SVS izbere primerno
embalažo za artikel), Compliance Labeling (standardizirane nalepke s črtnimi kodami …) in
Task Interleaving (SVS odloči, kaj bo delavec v skladišču naredil naslednje, naloge se lahko
prepletajo). SVS te dobe pa so definirali tudi ponudniki poslovno informacijskih sistemov
(ERP) rešitev, saj so začeli ponujati celostne programske rešitve. S tem so postajali SVS vse
bolj standardizirani tudi v smeri omrežnih protokolov, grafičnega vmesnika in operacijskega
sistema. To je vodilo v boljšo povezljivost/lažjo integracijo z aplikacijami drugih ponudnikov
programskih rešitev.
2.1.3 Tretja generacija SVS
Thompson (2010) opisuje SVS med leti 2005 in 2010 kot že zrelo programsko opremo, ki
zadovolji do povprečno devetdeset odstotkov potreb skladišča. S tem so maturirale tudi
funkcije SVS in jih ponudniki ponujajo že kot set standardnih rešitev. Te funkcije zajemajo
radio frekvenčno identifikacijo (RFID), de-centralizirano vodenje z več skladišči naenkrat,
podporo do glasovne tehnologije … SVS pa so takrat zajemali že orodja, kot so Labor
Management Software (LMS), in se povezovali s Customer Relationship Managment
Softvare (CRM) in drugo programsko opremo. Priljubljeni pa so postali tudi software as a
service (SaaS) SVS, ki niso kupljeni, temveč le na voljo za uporabo s plačilom pristojbine – to
so SVS v oblaku.
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2.1.4 Četrta generacija SVS
Četrta generacija SVS pa je današnja. Na to generacijo SVS močno vplivajo trendi po vse
večji potrebi po obdelavi in hrambi podatkov (storitve v oblaku), prav tako pa večja
povezljivost in sledljivost – internet stvari (IOT), ter potrebe po večji varnosti podatkov.
Payne (2018) direktor podjetja ClarusWMS v svojem članku o prihodnosti skladiščenja pravi,
da se vse več podjetij odloča za SVS v oblaku. Napoveduje pa tudi upad uporabe SVS-jev "na
premisi".

2.2 Pametni SVS/ pametno skladišče
Pametni sistem vodenja skladišča se navezuje na pametno skladišče. Pametno skladišče je
skupek medsebojno povezljivih tehnologij na področju avtomatizacije procesov in
informatizacije skladišča. To skupaj pripomore k zmanjševanju napak pri delu in povečanju
produktivnosti, ter večji učinkovitosti skladiščnih procesov. Analitik trga SVS Lowe (2020)
za blog podjetja Select-Hub govori o treh pojmih, ki definirajo pametno skladišče. To so
agilnost do trga, prilagodljivost skladišča in skladiščnih procesov, ter sledljivost.
2.2.1 Agilnost skladišča do trga
Lowe (2020) pravi, da so aktivnosti skladiščenja in samo skladišče vse bolj zapleteni. Težavo
zato navaja pri zagotavljanju tako vitkega kot agilnega skladišča hkrati. Vitko skladiščenje
pomeni z informacijskimi tehnologijami ter nadzorom zaposlenih in avtomatizacijo procesov
zagotoviti optimizacijo skladišča. To pa v osnovi pomeni iskanje in nastavljanje časovno
optimalnih procesov, ki se nato v skladišču standardizirajo. Slabosti vitkega skladiščenja pa
so zaradi standardizacije v skladišču predvsem nefleksibilni skladiščni procesi, te pa se lahko
pokažejo npr. pri samih fizičnih lastnostih izdelkov, kot so velikost, embalaža, pakiranje po
več hkrati, …
Agilnost v skladišču pa pomeni ravno obratno: Imeti fleksibilno skladišče, ki lahko sprejme
vse vrste SKU vseh fizičnih lastnosti, oziroma zmožnost hitrega pre-konfiguriranja skladišča.
Se pravi fleksibilnost skladiščnih procesov in zmožnost dodajanja novih procesov, ki so lahko
pomembni pri nenadnih zahtevah trga oziroma naročnikov skladiščenja. Primer tega je na
primer pri izvajanju storitev dodane vrednosti v skladišču za izdelke neke stranke. Slabosti
agilnega skladišča pa so nekoliko manj optimizirani procesi.
Pametno skladišče je tako optimalna in fleksibilna meja med vitkim in agilnim skladiščenjem.
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2.2.2 Zagotavljanje sledljivosti
Pametno skladišče zagotavlja sledljivost tako izdelkov kot tudi dela zaposlenih. Sledljivost
pomeni tudi sledenje prodane količine izdelkov pri trgovcu, ter tako zagotavljanje pravočasne
dobave novih, oziroma celo dobave delov in polizdelkov pri dobavitelju. Lowe (2020) pravi,
da so dandanes oskrbovalne verige dolge in razvejane, zato je zagotavljanje sledljivosti težje.
Težave pri tem so največkrat pri združljivosti programske opreme dobaviteljev, proizvajalcev
in trgovcev. Vpogled v zalogo, prodajo, in v delo zaposlenih, ter tudi beleženja podatkov za
izdelavo statistik v realnem času so zelo pomemben vidik zagotavljanja agilnosti oskrbovalne
verige. Čeprav v oskrbovalni verigi sledljivost ni domena le skladišč, temveč tudi proizvodnje
in prodaje, je sledljivost vseeno pomemben del pametnih skladišč.
2.2.3 Tehnologije pametnega skladišča
Najpogostejše navedene tehnologije pametnih skladišč na spletnih člankih se navezujejo na
robotiko in avtomatizacijo procesov skladišča, tehnologije komunikacije v skladišču, in
sisteme za vodenje skladišč. Avtor Lowe (2020) in Akash (2019) navajata tri smernice o
tehnologijah pametnega skladišča:


robotika in avtomatizirani sistemi v skladišču,



radio frekvenčna tehnologija (RFID),



peta generacija brezžične tehnologije (5G) in internet stvari (IOT).

2.2.3.1 Robotika in avtomatizirani sistemi v skladišču
Allen (2020) pravi, da bodo robotski sistemi v prihodnosti vse bolj razširjeni v skladiščih.
Pravi tudi, da je skoraj vse procese v skladišču mogoče avtomatizirati. Najpogostejši tipi
robotov v uporabi danes so samodejni sistem za shranjevanje in iskanje (AS/RS), ki so
namenjeni avtomatiziranemu pobiranju izdelkov iz regalov, avtomatizirano vodeno vozilo
(AGV) in podobna vozila za transport izdelkov po skladišču in robotske roke namenjene za na
primer nalaganje težjih objektov na visoke regale ali pa povijanje palet. Govori pa se tudi o
pojavu dronov, ki so uporabljeni za štetje zalog v skladišču.
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2.2.3.2 Radio frekvenčna identifikacija
RFID pomeni uporabo magnetnih nalepk z digitalnim zapisom, s tem pa se omogoča večja
fleksibilnost glede oddaljenosti odčitavanja zapisa. Branje RFID nalepk je lažje tudi zato z
RFID čitalci kod ni potrebna zelo velika natančnost pri usmerjanju čitalca do kode, ki jo
želimo prebrati. Omogoča tudi hitrejše in natančnejše odčitavanje podatkov. Radio
frekvenčna identifikacija je zato zelo primerna za avtomatizirana in robotizirana skladišča. Za
določene tehnologije kot so brezpilotna letala pa je RFID pokritost lahko tudi pogoj.
2.2.3.3 5G in IOT
5G pomeni omogočanje višje hitrosti komunikacij z večjim dometom in večjo pasovno širino.
To je pomembno, saj je za delovanje različnih sistemov in naprav v skladišču potrebna
internetna pokritost. 5G za skladiščno poslovanje pomeni manj potrebnih naprav v skladišču
za oddajanje brezžičnega signala. Večja pasovna širina in hitrosti komunikacij pa pomenijo
bolj zanesljive in hitrejše delujoče robotizirane sisteme v skladišču.
IOT je pojem, ki na primeru skladišč opisuje povezljivost skladiščnih sistemov in skladiščnih
naprav (tiskalniki, ročni terminali in drugo, viličarji,…). Naprave, kot so ročni terminali in
podobno so bili že od nastanka povezljivi z SVS, vendar pa Internet stvari pomeni tudi
oddajanje lokacije objektov in naprav, ter njihova medsebojna komunikacija.
2.2.3.1 Vloga SVS v pametnem skladišču
Vloga sistema za vodenje skladišča v pametnem skladišču pa je upravljanje z naštetimi
tehnologijami. Se pravi koordinacija in dajanje nalog avtomatiziranim in robotiziranim
sistemom ter poročanje in odpravitev njihovih napak. Za pametno skladišče je potreben
pametni SVS, ki pa zagotavlja potrebno funkcionalnost za upravljanje s tehnologijami v
pametnem skladišču. Se pravi vloga pametnega SVS temelji na

zmožnostmi SVS do

upravljanja z najpogostejšimi tehnologijami pametnega skladišča – RFID, IOT in 5G. Pa tudi
z zmožnostjo povezave z sistemi (npr warehouse control system -WCS), ki upravljajo naprave
kot so recimo AS/RS, droni, AGV, itd.
O ostalih funkcionalnostih si avtorji strokovne literature niso enotni. Zunic in ostali (2018)
navajajo največje prednosti v izboljšanem pridobivanju in obdelavi podatkov o
napovedovanju prodaje. To je omogočeno z moduli umetne inteligence in rudarjenjem
podatkov za področja statistik in strojnega učenja. SSVS pa omogoča tudi pokritost skladišča
z brezžičnim signalom in pa povezljivost modulov SVS kot je npr. sistem za upravljanje s
transportom (TMS) z GPS – za sledenje v realnem času.
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Yaqiong (2017) in ostali avtorji navajajo pojem ambientna inteligenca. To pomeni imeti
skladišče z elektronskimi napravami in senzorji, ki so odzivni na prisotnost delavcev. Pojavi
se tudi pojem kiber-fizični sistemi (CPS) v skladišču, kar pa zajema komunikacijska omrežja
in povezujoče se naprave. CPS pojem pa se glede na avtorje Greer (2019) in ostali obravnava
na več načinov – CPS je enakovreden IOT, CPS zajema IOT in IOT zajema CPS. Yaquing
(2017) v svojem delu o SSVS razpravlja o pojmu CPS kot enakovrednem IOT. Yaqiong
(2018) navaja oba tehnološka pojma (CPS in ambientna inteligenca) kot korak naprej pri
zagotavljanju sledljivosti izdelkov in delavcev, ter varnosti v skladišču. Zato meni, da sta
fundacija za SSVS in pametno skladišče.

2.3 Osnovna shema delovanja SVS
Shema delovanja SVS je vezana na osnovne faze dela v skladišču. To so: sprejem artiklov v
skladišče, skladiščenje, komisioniranje in odprema. Pri sprejemu blaga sta podfazi, poleg
kontrole kvalitete in kvantitete, tudi identifikacija blaga in njegov premik. Premik blaga je
lahko direktno na odpremo (Cross-Dock), v komisionirno cono ali pa v rezervno cono. Ko so
artikli premaknjeni v komisionirno ali rezervno cono, temu rečemo faza skladiščenja. Njena
glavna naloga je ohranjanje kvalitete in kvantitete skladiščenih artiklov, pa tudi upravljanje
zalog in dopolnjevane rezervne in komisionirne cone. Faza komisioniranja poteka, ko
komisionar dobi naročilo, nabere potrebne izdelke (od faze skladiščenja) in jih odnese na
odpremo. V tej fazi pa se artikle zapakira in odpremi. Lahko se izvaja tudi kakšna storitev
dodane vrednosti, vezana na prejemnikove zahteve. Slika 2 prikazuje štiri faze skladiščenja.

Vir: Lastna slika
Slika 2 Faze skladiščenja.
Vloga SVS pri tem je pomoč vsem štirim fazam skladiščenja. V fazi sprejema blaga so izdelki
identificirani, kar pomeni, da so vneseni v bazo podatkov. SVS nato izbere najprimernejšo
lokacijo za premik blaga – glede na sprogramirana pravila gredo SKU lahko v komisionirno
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ali rezervno cono, lahko pa tudi direktno na odpremo (Cross-Dock). Z zaključkom te faze pa
se virtualna zaloga v določeni coni poveča.
V fazi skladiščenja SVS daje ukaze za premik blaga na trenutno najbolj optimalno lokacijo,
na primer iz rezervne v komisionirno cono. Glede na principe dela, npr. First-in-First-out, je
SVS sposoben slediti atributom artikla in tako zagotoviti želeni obrat zalog.
Ko SVS dobi naročilo o odpremi določenih SKU, se začne faza komisioniranja. PIS posreduje
SVS naročila o odpremi, SVS nato razdeli naročila komisionarjem. SVS lahko komisionarje
med komisioniranjem vodi po skladišču (optimalna pot), tako zagotovi hitreje nabran
komision, kar pa pomeni večjo časovno in stroškovno učinkovitost. SVS sprosti lokacije, če
tam ni več zalog. Ko so vsi artikli iz določenega naročila nabrani, SVS ustvari virtualni
komision, ki čaka na odpremo.
Pri fazi odpreme SVS se z vsakim zaključkom (virtualne) odpreme komisionov virtualna
zaloga zmanjša. Če se virtualna zaloga določenega artikla zmanjša pod sprogramirano mejo,
SVS na to opozori PIS v segmentu nabave.

2.4 Funkcije sistema za vodenje skladišča
Ponudniki SVS rešitev pripisujejo sistemom za vodenje skladišč več funkcij. V tem
podpoglavju sem predstavil najpogostejše teoretične skupine funkcij SVS in jih opisal.
Avtorji, med njimi Whiting (2017) član združenja Explore WMS, Tindley (2017) direktor
podjetja Logistic Planning Consultants in Glynn (2020) vodja marketinške ekipe pri 6 River
Systems v svojih blogih navajajo najpogostejše teoretične funkcije SVS. Če jih združimo v
skupine so to:


sledenje blagu in štetje zalog,



nadzor zaposlenih in pomoč pri delu zaposlenih,



elektronsko in avtomatizirano izdajanje dokumentov in računov.

2.4.1 Sledenje blagu in štetje zalog
To pomeni sledenje in štetje vseh vrst SKU (odvisno koliko sledenja proizvajalec SVS
ponuja). SVS to zagotavlja z bazo podatkov, v katero delavci v skladišču z ročnimi terminali
vnesejo določen SKU. Te se prvič vnesejo v sistem pri fazi sprejema blaga. Nato pa SVS pri
uskladiščenju blaga na regale v rezervno, komisionirno cono, ali na cono odpreme v bazi
podatkov blago virtualno uskladišči v cono, kjer se blago dejansko nahaja. Blago se v bazi
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podatkov spet virtualno preskladišči ko gre dejansko blago na odpremno cono in virtualno
izskladišči iz skladišča ko je naročilo končano in pripravljeno na odhod. SVS-ji v osnovi za to
uporabljajo sistem naročil. Ko je naročilo izdano sistemu SVS, SVS oziroma komisionar z
ročnim terminalom generira virtualno košarico v katero bo virtualno preskladiščeno blago. To
pa se zgodi ko komisionar blago z ročnim terminalom izskladišči iz virtualnega regala in
uskladišči v virtualno košarico.
V sklopu sledenja naj bi SVS večjih proizvajalcev podpiral vse tipe SKU z možnostmi
avtomatskega virtualnega odpakiranja večjih SKU in nato sledenju posameznih artiklov. Tudi
obratno.
SVS ima možnost pregleda nad količino zalog. S sprogramiranimi mejami minimalne ter
maksimalne količine zaloge za vsak tip izdelka posebej je SVS sposoben posredovati
opozorila o količini zaloge drugim oddelkom v podjetju. SVS večjih prodajalcev imajo tudi
možnosti avtomatskega naročanja. Podatki o naročilih in številu zalog pa so posredovani tudi
oddelkom komerciale oziroma drugim podjetjem za vpogled o prodaji v hitrejšem času.
2.4.2 Nadzor zaposlenih in pomoč pri delu zaposlenih
2.4.2.1 Nadzor zaposlenih
SVS lahko podaja statistiko o delu zaposlenega, ker se piki (odčitavanja kod) z ročnimi
terminalom beležijo. Tako se lahko beleži statistika, kot je število pikov na uro in na dan,
kakšen je čas med piki, … Na podlagi tega lahko komercialist naredi tudi statistiko o na
primer dnevni prehojeni količini ali izgubljenim časom med fazami, ki je lahko ključna za
ohranjanje konkurenčnosti na trgu.
V SVS so lahko vgrajeni tudi LMS (Sistem upravljanja dela) moduli, ki so naprednejši pri
nadzoru zaposlenih, vendar pa že SVS manjšega ponudnika vključuje nekaj LMS
funkcionalnosti.
MWPVL Internacional (2020), ki se ukvarjajo z svetovalnimi storitvami na področju
logistične verige, na svoji spletni strani pravijo, da sta dve vrsti LMS modulov:


Reaktivni LMS, ki beleži število pikov na uro, dan ali izmeno. To pa je le
informativna statistika, ki jo SVS po nekem nastavljenem časovnem obdobju
posreduje primernim službam oziroma oddelkom.
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Proaktivni LMS pa beleži in podaja statistiko (tudi delavcu, npr. Komisionarju) v
realnem času. S tem so "vodstvo" in delavci obveščeni o stanju dela večkrat oziroma
na ukaz tekom dneva. To pa zahteva, da so lokacije v skladišču in delavci (ročni
terminali delavcev) lokacijsko brezžično označeni.

2.4.2.2 Pomoč pri delu zaposlenih
SVS zaposlenim v skladišču, na primer komisionarju pomaga pri iskanju izdelkov določenega
naročila. Pomaga delavcem tudi tako, da z tehnologijo ročnih terminalov oziroma drugih
tipov čitalcev eliminira papirno poslovanje. Nekateri SVS lahko tudi usmerjajo komisionaja,
oziroma mu določijo najbolj optimalno pot pobiranja izdelkov po regalih, s tem pa komisionar
pobere izdelke v krajšem času.
Posledica implementacije SVS je tudi eliminacija papirnega poslovanja v skladišču. Poleg
tega SVS poroča o podatkih glede naročil in njihovih vrednosti tudi oddelku računovodstva.
Ker SVS sledi zalogi in naročilom, lahko avtomatsko zaračunava/ izmenjuje podatke z
prodajalci, distributerji in ostalimi 3P logisti, ki so v logistično verigo vpeti in izvajajo
storitve dodane vrednosti.

2.5 Prednosti in slabosti SVS
V tem podpoglavju sem z pomočjo blogov in spletnih strani proizvajalcev in ponudnikov SVS
opisal prednosti in slabosti sistemov za vodenje skladišč. Te sem združil v kategorije in jih
analiziral. (O'Shaughnessy, 2020; Davies, 2020; Jenkins, 2018; Focus Softnet, 2020).
2.5.1 Prednosti SVS
Ponudniki SVS rešitev največkrat navajajo naslednje prednosti:


povečana učinkovitost delavnega procesa,



manj potrebnih ljudi,



brez-papirnato poslovanje,



bolj efektivno nadzorovanje dela,



najbolj optimalna uporaba prostora in delovne opreme,



manj napak pri delu,



bolj efektivna pomoč kupcem,



hitrejši obrat zalog,



odločanje v realnem času.
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To pomeni dve bistveni prednosti SVS:
1. Optimalen delaven proces z optimalno rabo ljudi, prostora in delovne opreme, saj
lahko SVS optimizira komisionirne poti, daje napotke v realnem času, z statističnimi podatki
omogoča boljši pregled nad delavci in podpira vrste skladiščenja, kjer regali niso namenski za
določen izdelek. Brez- papirno poslovanje pa po podatkih najdenih na spletni strani Špice
Internacional (Habič, 2019) že samo prispeva k do 30% večji produktivnosti. To pa pomeni
bolj optimalen delavni proces.
2. Boljša odzivnost do spremembe trga, ker ima SVS svojo virtualno zalogo, ki je
posodobljena vsakokrat ko delavec v skladišču uporabi ročni terminal. Virtualna zaloga
omogoča avtomatsko posredovanje naročilnic za dobavo blaga pristojnim oddelkom, lahko
tudi vpogled v zalogo na zahtevo ali avtomatsko naročanje blaga od dobavitelja. Omogoča
tudi statistiko in nadzorovanje dela v realnem času. To je le primer, kako je z SVS
omogočeno hitro ugotavljanje potreb podjetja, ki pa so posledica hitrih sprememb
povpraševanja – to je odločanje v realnem času.
2.5.2 Slabosti SVS
Slabosti SVS ponudniki tovrstnih sistemov sicer ne navajajo. Vendar pa avtorji spletnih
člankov Friedman (2006) in Leonard (2019) z člankoma o prednostih in slabostih SVS
navajata največjo slabost SVS kot: Velika začetna investicija. Druge navedene slabosti pa se
navezujejo na varnost in zaščito podatkov ter težave, če SVS v podjetje ni implementiran
korektno in delavci niso dovolj dobro naučeni novega sistema dela.
2.5.2.1 Stroški implementacije SVS
V članku s tematiko o ceni SVS objavljenem na spletni strani podjetja ExploreWMS, avtor
Whiting (2016) navaja cenovne razrede sistemov za vodenje skladišča. Cene oziroma
investicije v SVS so najbolj odvisne od tipa licence oziroma načina implementacije. To sta
tipa licence opredeljena kot implementacija v oblaku (SAP) in lokalna implementacija (na
premisi). Cena je pa različna tudi glede na funkcionalnost oziroma kompleksnosti SVS. V
članku kompleksnost SVS navajajo kot tri razrede, in sicer funkcionalnost vstopnega nivoja,
funkcionalnost srednjega nivoja, ter "Enterprise" nivo (najvišja funkcionalnost). Primerjava
cen je podana v tabeli 1.
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Tabela 1. Cene implementacije SVS glede na razrede podjetij
Vstopni
nivo Srednji
nivo "Enterprise" nivo
funkcionalnosti
funkcionalnosti
funkcionalnosti
v $100
$300
$500

Implementacija
oblaku (na mesec)
Implementacija "Na $2.500 do $10.000
premisi" (na objekt)
Z potrebo po manjši
Primernost za
avtomatizaciji
podjetja:
procesov.

$10.000 do $50.000

$20.000 do $200.000

Z potrebo po srednji Z potrebo po visoki
avtomatizaciji
avtomatizaciji
procesov.
procesov.

Vir: Whiting (2016)
To so cene SVS za severno-ameriški trg, ki so bile objavljene v poročilu podjetja ameriškega
Software-path (2019). Analizirane povprečne cene SVS veljajo za velikosti malih, srednjih in
velikih podjetij. Zajetih je bilo 164 podjetij med leti 2018 do 2019.
Za navedene cene implementacij SVS menim da so primerljive z Evropskimi, vendar pa ne
povedo celotne zgodbe. Cena SVS je glede na blog podjetja Lidd (svetovalci na področju
oskrbovalne verige), za katerega piše avtor Fallon (2017) odvisna od že obstoječe
infrastrukture v skladišču. To pa zajema strojno računalniško in komunikacijsko opremo,
delovno opremo kot so ročni terminali in tiskalniki ter nalepke z črtno/ RFID kodo na regalih
in drugje. Pri ceni odigra tudi vlogo konfiguracija SVS in integracija z drugimi sistemi kot so
na primer PIS, CRM, … Fallon (2017) pravi, da so pri implementaciji SVS "na premisi" urni
stroški dela in prevoza konfiguratorjev. Za to pa so navedene cene od 150 pa do 250 dolarjev
na uro + stroški prevozov. Glede na članek lahko te stroški zajemajo do 50% vseh stroškov
implementacije SVS. Zato je tu najpomembnejše dobro in tesno sodelovanje delavcev in
menedžerjev z konfiguratorji. Dodatni stroški se pojavljajo tudi pri testiranju SVS in učenju
delavcev.
Razvijalci programske opreme za oskrbovalno verigo Highjump (2011) , so v svoji publikaciji
z o primeru implementacije SVS (na premisi) navedli primer celotnih stroškov
implementacije SVS. To je podano v tabeli 2.
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Tabela 2. Primer stroškov implementacije SVS
Kategorija investicije
Programska in strojna oprema

Primeri
% cene
Licenca, računalniki in strežniki, 30 do 60
tiskalniki, …

Konfiguriranje, testiranje, …
Vodenje
projekta,
organiziranje
srečanj, …
konfiguracije
Namestitve programske opreme na Namestitev,
uporabniških vmesnikov, …
računalnike uporabnikov
konfiguriranje,
Namestitve strežnikov in baze podatkov Namestitev,
usposabljanje IT, …
Vzdrževanje, nadgradnje, …
Letno vzdrževanje
Nepredvidljivi stroški
Ostalo
Integracija SVS
Stroški vezani na vodenje projekta

30 do 35
10 do 15
5 do 10
5 do 10
15 do 20
5 do 15

Vir: Highjump (2011)
2.5.2.2 Varnost in zaščita SVS
Whitting (2016) v članku za podjetje ExploreWMS o varnosti in zaščiti SVS pravi, da niso vsi
SVS enako dobro zaščiteni. Navaja tudi tri varnostne pasti SVS in kako se jim izogniti:


Zastarela programska in strojna oprema (strežniška in računalniška),



slab notranji nadzor blaga in delavcev,



ni identifikacije "poslovnih parterjev ", ki imajo fizični dostop do skladišča.

Zastarela strojna oprema lahko ne podpira najnovejših nadgradenj programske opreme, in
zato zastarela programska oprema ni zaščitena proti kibernetskimi napadi, računalniškimi
virusi, ter zlorabi z strani osebja skladišča. Dejstvo pa je, da vsak ponudnik SVS sam narekuje
minimalne standarde strojne opreme za implementacijo in delovanje SVS. Minimalne
specifikacije strojne opreme pa se ne nanašajo le na uporabniške računalnike in strežnike z
bazami podatkov, temveč tudi na tiskalnike, povezljivost, ročne terminale, …
V tej točki Whitting (2016) navaja, da se v skladiščih dogaja veliko tatvin ki pa jih zagrešijo
delavci v skladišču. Pravi, da se to dogaja pri slabo zaščitenih SVS, ki v ozadju sami ne
preverjajo zalog brez dovoljenj zaposlenih. Temu se lahko z SVS izognemo le če SVS beleži
in identificira vse premike blaga in je sprogramiran da prepozna neobičajne oziroma sumljive
kombinacije premikov in ukazov.
V skladišče imajo lahko dostop tudi ljudje, ki niso v njem zaposleni. To so na primer vozniki
tovornih vozil, dostavljavci blaga, vzdrževalci (na primer IT vzdrževalci, gradbeniki, …)
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Whitting (2016) pravi, da bi te morali biti nadzorovani s pomočjo funkcij SVS za branje
registrskih tablic in vnosom obiskovalcev v sistem za identifikacije. Prepoznavanje registrskih
tablic sistemu za vodenje skladišča omogoča modul upravljanja dvorišča (yard management
system), za katerega avtor članka navaja, da je vse bolj pogost.

2.6 Delitev sistemov za vodenje skladišča
Sistemov za vodenje skladišča je več vrst. Določeni avtorji, kot na primer Hobkirk (2013),
Factumsoft (2019) in DecisionPoint systems Inc (2009), jih delijo glede na razrede
ponudnikov in funkcionalnost, ki sta medsebojno povezani. Drugi avtorji, na primer
Wozniakowski in ostali (2018), pa jih delijo glede na paket programskih rešitev v sklop PIS in
kot samostojno programsko rešitev SVS. V tem segmentu se lahko pojavlja tudi pojem
Supply Chain Management Software (SCMS), ki v paketu programskih rešitev prav tako
zajema orodja za vodenje skladišča. Druga delitev glede funkcionalnosti, ki sem jo zasledil pa
je od podjetja Warehouse Logistics (2020) in obravnava funkcionalost SVS kot osnovne
funkcionalnosti in pa dodatne funkcionalnosti. Vseeno sem se odločil za delitev avtorja
Hobkirk (2013), saj je bolj podrobna in smiselno razdeljuje SVS glede na funkcionalnost.
Poudarki pa so tudi na ceni in prepoznavnosti ponudnikov na trgu. Poleg tega je ta delitev
funkcionalnosti bolj pogosta.
Poleg naštetega se na trgu pojavljajo tudi ponudniki sistema za vodenje zalog (SVZ), katerih
programska oprema tudi nudi možnosti upravljanja zalog. V zadnjih letih pa so se s trendi
storitev v oblaku (Live Service) pojavili tudi sistemi SaaS za vodenje skladišča, ki jih
oglašujejo kot SaaS SVS.
Zato sem se odločil, da predstavim vse zgoraj navedene delitve sistemov za vodenje
skladišča:


glede na razrede ponudnikov, ki bodo zajemale ponudnike SVZ in razrede ponudnikov
SVS;



glede na pakete programskih oprem, kjer bodo predstavljeni ponudniki PIS, SCMSsistemov in ponudniki, ki ponujajo le SVS;



glede na način implementacije SVS, ki zajema SVS "na premisi", in pa SaaS SVS.

15

2.6.1 Delitev glede na razrede ponudnikov
Kot že omenjeno, se ponudniki SVS- in PIS-sistemov delijo glede na svoj status in
prepoznavnost na trgu, in sicer kot ponudniki prvega, drugega ali tretjega razreda. Ponudniki
prvega razreda sorazmerno s svojo prepoznavnostjo na trgu ponujajo največ oziroma
najobsežnejše in najboljše sisteme. Zaradi njihovega statusa je cena višja, projekti pa so
obsežni. S ponudniki drugega razreda je drugače, so manj prepoznavni, z nižjo ceno in manj
obsežnimi sistemi. Na trgu se lahko pojavljajo le kot sledilci in iskalci tržnih niš. Tretji razred
pa so ponudniki z najcenejšimi izvedbami in ponujajo le osnovne funkcije. Niso prepoznavni,
vendar so njihove rešitve preproste in se hitro implementirajo. Na trgu pa se pojavljajo tudi
IMS (Sistem vodenja zalog), ki niso SVS. Prav tako bodo opisani v tem pod-poglavju.
2.6.1.1 Sistem vodenja zalog (SVZ)
Oykhman (2019), ki je predsednik in lastnik podjetja Core IMS (podjetje, specializirano v
SVZ programske rešitve), na spletni strani podjetja pravi, da je SVZ programska oprema, ki
ponuja le nekaj splošnih funkcij, ki pa so tudi del SVS. Te funkcije so le vodenje zalog v
smislu poročil o vhodu in izhodu izdelkov/palet v skladišče ter njihovih nenatančnih lokacij.
SVS pa je elektronski sistem, ki poleg podrobnejšega upravljanja zalog in sledenja tudi
optimizira delo ter sledi zalogi SKU na različnih mestih v realnem času. Razlika med
sistemoma pa je tudi: SVS je sistem, integriran v večji del strojne opreme in delovnih sredstev
(transporterji, elevatorji, viličarji, ročni terminali …), ki z različnimi tehnologijami (črtne
kode, RFID, RTLS …) vodi evidenco izdelkov. SVZ pa beleži le informacije o spremembah,
torej vhodih in izhodih "blaga", ki se zgodijo kot posledica virtualnih naročilnic
(posredovanih npr. iz PIS-sistema), in ne dejanskega sprejema in odpreme izdelkov. SVZ je
sposoben računati in voditi le virtualno evidenco izdelkov. Če vse povzamemo, avtor pravi,
da se SVZ ne morejo integrirati niti z ročnimi terminali, ki delujejo tako, da odčitavajo črtne
kode.
Prednosti SVZ pred SVS so: Nizka cena, hitrejša implementacija, ter nizke cene licenc za
uporabo. Vendar pa to pomeni tudi nizko funkcionalnost. Ponudniki SVS ClarusWMS (2016)
na svoji spletni strani primerja SVZ kot nadgradnjo ročnega upravljanja zalog s programi, kot
je Microsoft Excell. SVZ naj bi bil primeren v naslednjih primerih:


Majhno skladišče z malo zaposlenimi,



malo različnih artiklov in malo različnih SKU,



nizek obrat zalog.
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Prednosti SVS pred SVZ pa zajemajo podporo SVS pri delu z različnimi SKU (združevanje
SKU v večje enote in obratno), možnost usmerjanja zaposlenih pri komisioniranju
(komisionar naredi optimalno pot). Glede na vir naj bi bil SVS ustrezen v primerih, ko imamo
visok obrat zalog, nehomogeno blago in veliko različnih SKU ter ko je primarna dejavnost
podjetja skladiščenje.
2.6.1.2 Ponudniki SVS tretjega razreda
Podjetje Decision Point (2009) je na svoji spletni strani definiralo SVS-ponudnike tretjih
razredov kot ponudnike, ki v svojih programskih rešitvah zajemajo vse funkcije SVZ +
dodatne funkcije. Najpomembnejše funkcije, ki definirajo ponudnike tretjega razreda, so
vezane na možnost dela in sledenja vsem tipom SKU, Usmerjeno uskladiščenje (SVS s
sprogramiranimi pravili določa, kam se blago uskladišči – tudi možnost Cross Dock), in
sledenje izdelkom na višjem razredu (zapisi datumov uskladiščenja in drugih atributov
omogoča principe dela, kot so FI-FO). Slika 3 opisuje ponudnika tretjega razreda.

Vir: Lastna slika
Slika 3 SVS-ponudnika tretjega razreda.
To so majhna ter na trgu neprepoznavna podjetja z nižjimi cenami in hitro implementacijo teh
sistemov. Stranke teh ponudnikov so verjetno tudi mala podjetja, ki jih ponudniki višjih
razredov običajno ne izberejo. Hobkirk (2013) v svoji publikaciji o izbiri pravega SVS pravi,
da ponudniki tretjega razreda ponujajo omejene funkcije na področju pravil, na podlagi
katerih se uskladišči izdelke. Tovrstni ponudniki prav tako nimajo LMS, ki delavcem
razdeljuje delo in o njih vodi statistiko v realnem času. Omejena pa naj bi bila tudi
povezljivost njihovih programskih rešitev z rešitvami drugih podjetij, kar pa otežuje
sodelovanje podjetja s poslovnimi partnerji.
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Glavne lastnosti SVS tovrstnih ponudnikov tako zajemajo:


nižjo ceno implementacije in vzdrževanja v zameno za omejeno funkcionalnost,



ponudniki izbirajo mala podjetja, ki se z implementiranim SVS ne bodo povezovala s
programsko opremo ostale oskrbovalne verige,



tovrstni SVS so primerni za podjetja z majhnimi skladišči, majhnim obratom zalog in
pa majhno raznolikostjo izdelkov (tem podjetjem skladiščenje ni primarna dejavnost),



večja funkcionalnost od SVZ.

2.6.1.3 Ponudniki SVS drugega razreda
SVS ponudniki drugega razreda predstavljajo enakovredno razmerje med funkcionalnostjo in
ceno. To pa zato, ker jih podjetje Decision Point (2009) obravnava kot sisteme, ki ponujajo
dodatne funkcije, ki jih ponudniki tretjega razreda nimajo. Vendar pa ne vključujejo funkcij,
ki jih imajo ponudniki prvega razreda.
Take ponudnike definirajo izboljšana Cross-Dock funkcionalnost, avtomatsko dopolnjevanje
zaloge (zaloga se virtualno dopolni, delavec dobi navodila, naj premakne SKU, npr. iz
rezervne v komisionirno cono), podpora komisioniranju več naročil hkrati, … Ti ponudniki so
manj prepoznavna podjetja, ki tako kot ponudniki tretjega razreda ne podpirajo
implementacije sistema po meri stranke. Njihovi sistemi se običajno lahko povezujejo tudi z
drugimi informacijskimi sistemi, kot so PIS, vendar ne omogočajo popolne integracije. Slika
4 opisuje ponudnika SVS drugega razreda.

Vir: Lastna slika
Slika 4 SVS-ponudnika drugega razreda.

18

Hobkirk (2013) v svojem delu dodatno pravi, da tovrstni ponudniki nudijo le popolno SVS
funkcionalnost, kar pa pomeni, da ne vključujejo možnosti integracije z oskrbovalno verigo in
modulov za, na primer, vodenje transporta. Ti ponudniki naj tudi ne bi imeli veliko možnosti
sodelovanja s specializiranimi razvijalci programske opreme, ki bi lahko zapolnili manjkajoče
module ponudnika.
Glavne lastnosti teh ponudnikov so:


dobro razmerje med funkcionalnostjo in ceno, ponudniki prav tako izbirajo majhna in
srednja podjetja,



dobra SVS-funkcionalnost, vendar nezmožnost integracije z oskrbovalno verigo in
implementacijo "Tailor made",



nacionalno prepoznavna podjetja z nekaj več referencami.

2.6.1.4 Ponudniki SVS prvega razreda
Tovrstni ponudniki so najrazpoznavnejši ponudniki na trgu, njihovi SVS ponujajo največ
funkcij, so pa tudi najdražji. Ponujajo tudi implementacijo po meri stranke. Njihovi sistemi se
dobro integrirajo z drugimi sistemi podjetja, kot je PIS, pa tudi s sistemi za upravljanje
voznega parka in transporta ter z računovodstvom. Dobro se povezujejo z oskrbovalno verigo,
ponujajo popolno podporo avtomatiziranim skladiščem (Decision Point, 2009). Ponujajo
lahko svoje module za vodenje transporta ipd; vendar se njihov razvoj lahko izvaja zunanje.
Slika 5 prikazuje ponudnika prvega razreda.

Vir: Lastna slika
Slika 5 SVS ponudnika prvega razreda.
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Glavne značilnosti ponudnikov SVS prvega razreda so:


najdražji in najbolj dovršeni SVS z dodatnimi moduli kot podpora k poslovanju in z
dobro integracijo v druge sisteme v podjetju (npr. PIS),



to so velika podjetja, ki se s svojimi rešitvami usmerjajo na velika oziroma globalna
podjetja.

2.6.1.5 Odločanje o razredu ponudnika
Hobkirk (2013) v svojem delu opisuje primarne razloge za odločanje o razredu SVSponudnika. Za ponudnika prvega razreda naj bi se odločala podjetja z bolj zapletenim
skladiščnim procesom, predvsem če potrebujejo SVS s funkcijami Task Interleaving, dobrim
LMS in z ostalimi izboljšanimi funkcijami sistema. Drugi razlogi pa zajemajo implementacijo
in vzdrževanje SVS po, na primer celotni oskrbovalni verigi, ker so ponudniki prvega razreda
v primerjavi z ostalimi ponudniki "večji" (mreža poslovnih partnerjev) ter finančno
preskrbljeni (najem podizvajalcev) in zato zmožni tako široke implementacije in vzdrževanja
SVS. Tovrstni ponudniki so usmerjeni na globalni trg, zato podpirajo več globalnih jezikov,
medtem ko manjši ponudniki podpirajo le maternega in enega do dva globalna jezika. Razlogi
za izogibanje ponudnikom prvih razredov pa so cena in težave s podizvajalci, ki so razvili
določene module, ki morda niso enako kakovostni kot osnova programske opreme. Težave so
tudi, ker ponudnik rešitev ne nudi enakih prioritet vsem ponudnikom programske opreme. To
je še posebej težava pri ponudnikih prvega razreda, saj hkrati izvajajo več projektov – to
lahko pomeni tudi problem, saj podjetje za vzdrževanje sistemov pogosto najame
podizvajalce, ki pa niso vedno enako kakovostni.
Razlogi za odločanje o ponudniku drugega razreda pa so povezani z nižjo ceno in dobro
funkcionalnostjo, primerni so za mala in srednja podjetja. To pomeni, da več pozornosti
posvečajo tudi manjšim strankam, saj so te večinski uporabniki programskih storitev podjetja.
Težave tovrstnih ponudnikov v primerjavi s ponudniki tretjega razreda pa so razlike v
tehnologiji, ponudniki tretjega razreda navkljub usmerjenosti k širšemu pokrivanju potreb po
programskih rešitvah vseeno ponujajo več funkcij SVS-ja, ki so bolj dovršene. (Hobkirk,
2013)
Razlogi za odločanje za ponudnika tretjega razreda pa so sledeči:


nizka cena implementacije in vzdrževanja SVS, tudi hitra implementacija,



primerno za podjetja z nekompleksnimi skladiščnimi procesi, saj SVS tovrstnega
ponudnika nima kompleksnejših funkcij.
20

Slabosti pa so pomanjkanje oziroma slaba kakovost funkcij SVS-ja, težave pri integraciji v
PIS ali programsko opremo oskrbovalne verige (v primeru sodelovanja) ter s tem težave s
partnerji.
2.6.2 Delitev ponudnikov glede na pakete programskih oprem
V tem poglavju sem razdelil ponudnike glede na tiste, ki v sklopu svojih programskih rešitev
ponujajo tudi SVS-sistem. To so ponudniki orodij PIS in pa SCMS. Opisal pa bom tudi
ponudnike SVS.
2.6.2.1 Ponudniki SVS
Wozniakovski in ostali (2018) v publikaciji o PIS in SVS pravijo, da je ideja ponudnikov
SVS, da ponujajo le vodenje skladišča. SVS so opisani kot informacijski sistemi, namenjeni
za vodenje velike količine skladiščnih operacij v realnem času. To pomeni, da se s SVS
optimizira procese v podjetju, ki so vezani le na skladiščno poslovanje. Glede na omenjene
avtorje so s SVS optimizirani naslednji procesi:


avtomatizacija in optimizacija procesov, vezanih na vodenje zalog,



optimizacija skladiščnega prostora,



optimizacija procesov, vezanih na naročilo, sprejem in izdajo materiala (skupaj s
potrebnimi dokumenti),



zmanjšanje obsega napak v skladiščnem procesu.

2.6.2.2 Ponudniki PIS
Sistemi PIS so paketi programskih rešitev, namenjeni so upravljanju oziroma podpori
(komunikaciji) osnovnim funkcijam in oddelkom podjetja (Wozniakovski in ostali, 2018).
Sestava PIS sistemov je lahko različna glede na osnovno dejavnost podjetja, na primer PIS
podjetij zajema SVS ali SVZ (modul upravljanja zalog), če se ta primarno ali posredno
ukvarjajo (ni primarna dejavnost) s skladiščnim poslovanjem. Po drugi strani pa v PIS
ponudnika storitev običajno ni vključen sistem vodenja zalog/skladišča. Zato omenjeni avtor
pravi, da so sistemi PIS prilagodljivi glede na želje, procese in panogo stranke.
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Pomembnejši moduli PIS podjetja, ki potrebuje modul za vodenje logistike, so:


modul upravljanja logistike (SVS, SVZ, TMS, YMS …, odvisno od dejavnosti
podjetja),



modul za nabavo, prodajo in distribucijo,



modul za vodenje z materiali in za načrtovanje proizvodnje,



drugo.

Tudi ponudniki sistemov PIS se delijo na razrede, za katere veljajo enake zakonitosti kot za
razrede ponudnikov SVS. Ponudniki PIS prvega razreda so torej velika podjetja. S svojimi
programskimi rešitvami se usmerjajo na velika podjetja in prek svojih modulov ponujajo več
funkcij kot ponudniki drugega in tretjega razreda. Tako ponudniki PIS drugega razreda
ponujajo srednje razmerje med funkcijami in ceno, njihove stranke so srednje velika podjetja.
Ponudniki tretjega razreda pa so manjši ponudniki z najmanj funkcionalnostmi, usmerjeni pa
so na mala in srednja nacionalna podjetja (Factumsolt, 2019). To pomeni, da so z razlikami v
funkcijah med PIS ponudniki tudi razlike v njihovih modulih za vodenje zalog/skladišča.
Ponudniki PIS prvega razreda imajo najboljše SVS-module z največ in najbolj dodelanimi
funkcijami, ponudniki ostalih razredov pa slabše. Pomembno dejstvo je tudi, da so lahko
nedoločeni moduli v sklopu PIS kupljeni ali razviti od drugega podjetja (zunanje izvajanje),
tako da lahko SVS-moduli glede na ponudnika variirajo v kvaliteti. To je bolj značilno za
ponudnike PIS tretjega in drugega razreda, saj so finančno zmožni kupiti ali dati razvoj SVS
modula v zunanje izvajanje.
Wozniakovski in ostali (2018) v publikaciji o PIS in SVS pravijo, da je ločen SVS boljši kot
pa SVS modul, ki ga ponuja ponudnik PIS. Ponudniki SVS v svoji programski opremi
ponujajo več funkcionalnosti, ki je tudi boljša, zato se podjetja (večinoma tista, katerih
osnovna dejavnost je povezana s skladiščenjem ali pa podjetja z velikimi materialnimi tokovi
in raznolikostjo izdelkov) odločajo za "nakup" obojega. To pa zato, ker potrebujejo
kompleksnost in funkcije dobrega SVS in pa ostale module PIS za, na primer, nabavo,
prodajo, računovodstvo …
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Glavne značilnosti SVS-modula od ponudnika PIS:


primernejše in cenejše za podjetja, ki ne potrebujejo kompleksnih funkcij za vodenje
zalog,



ni potrebno razvijanje prevajalnega vmesnika SVS-modula do drugih modulov, saj to
ponudnik PIS že vključuje,



možno je, da SVS-modul ni enako kakovosten kot drugi moduli, zlasti glede funkcij in
zanesljivosti.

2.6.2.3 Ponudniki SCMS
SCMS oziroma Supply chain management software/system je prav tako kot PIS paket
programskih rešitev – moduli, ki so med seboj povezani prek prevajalnega vmesnika. Razlika
med SCMS in PIS je v tem, da je PIS namenjen podpori procesom podjetja, SCMS pa podpori
celotne oskrbovalne verige. Tako kot ponudniki PIS tudi ponudniki SCMS v sklopu svojih
programskih rešitev ponujajo modul za vodenje skladišča.
Hedges (2015) iz podjetja Software-advice pravi, da moduli ponudnikov SCMS niso enako
dovršeni in ne ponujajo vseh funkcij ločenega SVS. To potrjuje, da za module vodenja
skladišča ponudnikov SCMS veljajo enake zakonitosti kot za module ponudnikov PIS. Tudi
ponudniki SCMS se delijo v razrede, kjer je po hierarhiji smotrno pričakovati bolj ali manj
dovršene module. To pa vključuje tudi module za vodenje skladišča. Prav tako kot module
PIS lahko tudi module SCMS kupijo ali razvijajo druga podjetja, kar pomeni, da lahko tudi
moduli za vodenje skladišča variirajo v kvaliteti.
Glavne značilnosti modula za vodenje skladišča ponudnika SCMS so podobne ponudniku
PIS, in sicer:


SVS-modul ponudnika SCMS je primeren za nekatere oskrbovalne verige z
nezapletenimi skladiščnimi procesi,



ni potrebno razvijanje prevajalnega vmesnika SVS-modula do drugih modulov, saj to
ponudnik SCMS že vključuje,



možno je, da SVS-modul ni enako kakovosten kot drugi moduli, zlasti glede funkcij in
zanesljivosti.
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2.6.3 Delitev glede na implementacijo SVS
V tem poglavju bom opisal razlike med SVS "na premisi" in pa SVS v oblaku. Začel bom s
SVS "na premisi" in SaaS modela licence (implementacija v oblaku), nato bom opisal razlike
med ponudniki. Na koncu poglavja pa predstavljam še razlike med SVS-ji tovrstnih
ponudnikov.
2.6.3.1 Razlika med programsko rešitvijo "na premisi" in v oblaku
SaaS oziroma "software as a service" pomeni "najeti" programsko opremo ter zanjo plačevati
naročnino. Najeti programsko opremo pomeni pravico do uporabe le-te v skladu s pogoji
ponudnika in za določen čas. Poleg najete programske opreme je uporabnik upravičen tudi do
podpore kot je vzdrževanje in odpravljanje težav ter nadgradnja programske opreme.
Nakup programske opreme ("na premisi") pa pomeni kupiti različico programske opreme in
možnost uporabe v skladu s pogoji ponudnika. Uporabnik z nakupom ni upravičen do
vzdrževanja in odpravljanja težav ter nadgradnje različice. Vendar lahko ponudnik
programske opreme tovrstne poprodajne storitve vseeno ponudi z naročnino ali brez. (Hanika,
2016)
Hackmann (2018) iz podjetja Servicecore, ki se ukvarja z razvojem programske opreme za
podjetja, v svojem blogu navaja splošne prednosti in slabosti SaaS v primerjavi z nakupom
programske opreme. Te so podane v tabeli 3.
Tabela 3. Prednosti in slabosti SaaS v primerjavi z nakupom.
SaaS
Prednosti

Slabosti

Nižja osnovna Pristojbina
cena
za uporabo

Nakup
Prednosti

Slabosti

Hramba
podatkov v
podjetju

Pristojbina za
nadgradnje,
vzdrževanje …

Hramba
Samodejno
podatkov na Dostop brez
posodabljanje strežniku
povezave
Varnost
podatkov

Ni
pristojbine
za uporabo

Vir: Hackmann (2018)
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Slabša
varnost
podatkov

So tudi vmesne možnosti med programsko opremo "na premisi" in pa SaaS-om. Delijo pa se
glede na razred celovitosti, ki jo ponudnik programske opreme ponuja. To sta še IaaS
(Infrastructure as a service) in pa PaaS (Platform as a Service). Karakteristike so v tabeli 4.
Tabela 4. Opisani SaaS, IaaS, PaaS in "na premisi"
Na premisi

IaaS

PaaS

SaaS

Programska
oprema v
podporo
procesu
podjetja

Programska
oprema v
podporo
procesu
podjetja

Programska
oprema v
podporo
procesu
podjetja

Programska
oprema v
podporo
procesu
podjetja

Osnovna
platforma in
programski
vmesniki

Osnovna
platforma in
programski
vmesniki

Osnovna
platforma in
programski
vmesniki

Osnovna
platforma in
programski
vmesniki

Hramba in
Hramba in
procesiranje procesiranje
podatkov
podatkov
V domeni
kupca/
naročnika

Hramba in
Hramba in
procesiranje procesiranje
podatkov
podatkov

V domeni
ponudnika

Vir: (Watts, 2019)
IaaS pomeni, da tretje podjetje ponudi naročniku infrastrukturo – v obliki hrambe in
procesiranja podatkov na strežnikih (v oblaku). Naročnik pa zato ne potrebuje investicije v
svojo strežniško opremo, zakupi le strežniški prostor. Osnovna informacijska platforma
podjetja in pa direktna programska oprema v podporo neki funkciji (na primer PIS in SVS) pa
sta še vedno v domeni naročnika. To pa pomeni veliko fleksibilnost programske opreme
naročnika, saj jo lahko sam razvija in posodablja.
PaaS pa pomeni zakup strežniškega prostora in osnovne platforme, na kateri naročnik sam
razvija svoje aplikacije, ki podpirajo določene funkcije v podjetju. Zato PaaS vseeno pomeni
večjo fleksibilnost naročnika v razvoju in nadgradnji programske opreme kot SaaS.
SaaS pomeni, da so programska oprema, platforma in strežnik v domeni ponudnika. Ponudnik
prek spleta omogoča naročniku dostop do aplikacij, katerih pa naročnik ne more po želji
razvijati. (Watts, 2019)
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Poenostavljeno bom umestil tudi IaaS med tradicionalne načine licenciranja programske
opreme, saj to pomeni zgolj zunanje izvajanje hrambe in procesiranja podatkov. Vzdrževanje
in razvoj oziroma nakup programske opreme pa sta v domeni uporabnika. Zato po mojem
mnenju zunanji izvajalec nikakor ne vpliva na kakovost programske opreme uporabnika. PaaS
in SaaS pa sta si podobna v tem, da je v zunanjem izvajanju poleg najema strežnikov tudi del
programske opreme, zato bom za oboje uporabljal kratico SaaS.
2.6.3.2 Prednosti in slabosti SaaS SVS
Avtor Hobkirk (2013) v svojem delu opisuje razloge za odločanje o SaaS SVS-ju. Glavna
prednost SaaS SVS je hitrost implementacije. Zaradi nižje kompleksnosti tovrstnih SVS se
pričakuje implementacija le od enega do sedmih tednov. To je hitreje kot pa implementacija
tradicionalnega SVS-sistema, kjer se pričakuje čas od šest pa do dvanajst mesecev.
Prednost so tudi stroški lastništva SaaS SVS, ki so na začetku nižji zaradi nekompleksne in
hitre implementacije. Po petih letih lastništva pa so lahko stroški tudi enaki tradicionalnemu
nakupu "na premisi" SVS – odvisno od potrebne kompleksnosti SVS. Stroški lastništva za
obdobja do enega leta in do pet let so predstavljeni na sliki 6.

Vir: Hobkirk (2013)
Slika 6 Primerjava ROI SaaS SVS in SVS "na premisi".
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Kot glavno slabost pa Hobkirk (2013) navaja možnost prilagoditve SaaS SVS po meri
stranke. Večje modifikacije niso mogoče, saj bi to pomenilo spreminjanje izvirne kode. To je
manjši problem pri PaaS SVS, saj se tu posodablja le platforma, ciljna aplikacija pa je razvita
oziroma kupljena individualno glede na uporabnike in v njihovi domeni. Problem SaaS SVS
je tudi posodabljanje, saj morajo uporabniki v tem času prekiniti delovni proces, to pa lahko
glede traja tudi več dni.
Značilnosti SaaS SVS v primerjavi s SVS "na premisi":


nižji stroški implementacije in nižji stroški lastništva,



primeren za podjetja z nekompleksnimi skladiščnimi procesi, saj ne podpira
kompleksne funkcionalnosti,



nezmožnost prilagoditve po meri stranke zaradi količine uporabnikov, ki uporabljajo
isti SVS.
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3 Analiza trga
Analiziral sem dvanajst ponudnikov sistemov za vodenje skladišč, ki delujejo na slovenskem
trgu. Ponudnike sem opisal in predstavil njihove programske rešitve. Opisoval sem velikost,
ustanovitev in lastništvo ponudnikov, tudi na katerih drugih trgih delujejo in kaj ponujajo
poleg programskih rešitev za vodenje skladišč. Če ponudnik ni primarni razvijalec sistema za
vodenje skladišča, sem opisal tudi proizvajalca njegove programske opreme. SVS in
ponudnike sem analiziral po sledečih kriterijih:


namen SVS (za mala, srednja ali velika podjetja),



način implementacije (na premisi ali SaaS),



funkcije, ki jih SVS podpira.

Ponudnike SVS-sistemov sem razvrstil v tri teoretično opredeljene razrede, ki sem jih
predstavil v poglavju Teoretične osnove. V zaključku tega poglavja pa sem strnil ugotovitve o
slovenskem trgu SVS in točnost teorije glede na dejanske ponudnike. Opredelil sem tudi
smiselnost razredov za tovrstne ponudnike oziroma njihovo programsko opremo. Za konec pa
sem analiziral pogostost uporabe sistemov za vodenje skladišč v Sloveniji.

3.1 Metodologija dela analize
Podatke za analizo trga sem pridobil s pomočjo e-intervjujev ter telefonsko izvedenih
intervjujev. Intervjuji so bili strukturirani. 5 vprašanj je bilo zaprtega tipa, eno vprašanje pa
odprtega tipa. Vsak intervju, ki je bil izveden telefonsko in je v povprečju trajal 15 minut.
Analiziral sem 12 ponudnikov. Večina kontaktnih oseb je komercialistov ali tehnikov, večino
kontaktov pa sem pridobil na konferenci SV sistemov KeepIT Simple. Ostale kontakte sem
pridobil na spletu, enega pa preko mentorice dr. Patricije Bajec.
S pomočjo teorije in podatkov proizvajalcev SVS sem sestavil nabor funkcionalnosti, ki je
značilen za posamezni razred SVS ponudnika. Funkcionalnosti zato niso povsem enake
teoretičnim, ker sem s pomočjo teorije poskušal razumeti dejanske navedke večine SVS
proizvajalcev. Anketirana podjetja oziroma osebe so imeli tudi možnost, da vprašajo če
poimenovanja katere funkcionalnosti ne razumejo in se pri njih imenuje drugače.
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Z anketo sem analiziral tudi primernost SVS za neko število zaposlenih v podjetju. Za to sem
si izbral najpogostejšo delitev in sicer:


mala podjetja – do 50 zaposlenih,



srednja podjetja – od 50 do 250 zaposlenih,



velika podjetja – več kot 250 zaposlenih.

S tem želim izvedeti na kako velika podjetja ponudniki SVS ciljajo, saj je to glede na teorijo
proporcionalno z obsegom funkcij, ki jih ponujajo. Poleg tega sem analiziral tudi način
implementacije oziroma licence, ki ga podjetja nudijo. Razlog temu so poizvedovanje
dejanskih razlik v funkcionalnost glede na teoretične razlike SVS na premisi in v oblaku. To
sta:


implementacija v oblaku (SaaS, Sap),



implementacija na premisi (Tradicionalna implementacija).

3.2 Zajeti ponudniki
V raziskavo je bilo vključenih 12 podjetij, 6 podjetij se na raziskavo ni odzvalo.


Trace Solutions d.o.o.



Jungheinrich d.o.o.



Kid d.o.o.



Epilog d.o.o.



Iware Informatika d.o.o.



Mentek d.o.o.



Actual IT, d. d.



Spica International d.o.o.



Espro Inženiring d.o.o.



iPlus d.o.o.



Comtron d.o.o.



Leoss d.o.o.



Comtrade d.o.o.
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3.3 Analiza funkcionalnosti izbranih sistemov za vodenje skladišča
V tem podpoglavju sem rezultate anket strnil v tabelo 5.
Tabela 5. Analiza SVS
Ime podjetja:
Ime SVS:
Tretji razred
Podpora črtnih kod
Vodenje zalog
Vodenje skladišča
Opozorila o količini
zaloge
Poizvedbe v bazi
podatkov
Kontrola kvalitete
Drugi razred
Optimizacija zalog
RFID podpora
PIS integracija
Funkcije po meri
stranke
Podpora več
skladiščem
Prvi razred
Sistem za upravljanje s
transportom
Večjezičnost
Glasovna tehnologija
Podpora
avtomatiziranemu
skladišču
Drugo
Velika podjetja
Srednja podjetja
Mala podjetja
Na premisi
V oblaku

Spica d.o.o. Comtron
d.o.o.
Frontman
Tron
WMS
WMS

iWare
d.o.o.
iWare
TracIT
WMS

Leoss
Epilog
d.o.o.
d.o.o.
Leoss
Atlas
WMS Pro WMS

Trace
d.o.o.
Trace
WMS

Da
Da
Da
Da

Da
Da
Da
Da

Da
Da
Da
Da

Da
Da
Da
Da

Da
Da
Da
Da

Da
Da
Da
Da

Da

Da

Da

Da

Da

Da

Da

Da

Da

Ne

Da

Da

Da
Da
Da
Da

Da
Ne
Ne
Ne

Da
Da
Da
Da

Da
Ne
Da
Da

Da
Da
Da
Da

Da
Da
Da
Da

Da

Ne

Da

Da

Da

Da

Da

Ne

Da

Ne

Da

Ne

Da
Da
Da

Ne
Ne
Ne

Da
Da
Da

Da
Ne
Ne

Da
Da
Da

Da
Ne
Ne

Da
Da
Ne
Da
Ne
Da
Da
Da
Da
Da
Vir: Lastna tabela

Da
Da
Da
Da
Ne

Da
Da
Da
Da
Da

Da
Da
Da
Da
Da

Da
Da
Da
Da
Da
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3.3.1 Frontman WMS
Frontman WMS podjetja Špica International d.o.o. ponuja močno funkcionalnost oziroma
funkcionalnost prvega razreda, to dokazuje z podporo naprednejših funkcij kot so podpora
glasovne tehnologije, večjezičnost in podporo avtomatiziranemu skladišču. Zajema pa tudi
vse funkcionalnosti prejšnjih razredov. Podjetje ponuja tudi implementacijo SVS v oblaku,
Frontman SVS je namenjam vsem velikostim podjetij. Tako zaključujem, da so podjetje Špica
International ponudniki SVS najvišjega razreda.
3.3.2 Tron WMS
Glede na intervju s podjetjem Comtron d.o.o. zaključujem da TronWMS ponuja le
funkcionalnost najnižjega razreda. To menim zato, ker ne podpira večine funkcionalnosti
drugega razreda, tudi ne pomembnejših funkcionalnosti, kot sta RFID podpora in podpora več
skladiščem. Tron WMS pa tudi ne podpira nobenih funkcionalnosti prvega razreda. Podjetje
nudi tudi implementacijo SVS v oblaku, SVS pa je primeren za podjetja z več kot 250
zaposlenimi. Zato menim da so ciljna podjetja za TronWMS pravzaprav ne-kompleksna
velika skladišča z malo različnimi SKU.
3.3.3 iWare TrackIT WMS
Podjetje iWare d.o.o. z svojim iWare TrackIT WMS prav tako ponuja vse naštete
funkcionalnosti. Nudijo tudi implementacijo v oblaku, njihov SVS pa je primeren za vse
velikosti podjetij.
3.3.4 Altas WMS
Atlas WMS podjetja Epilog d.o.o. prav tako kot FrontmanWMS in iWare TrackIT WMS
ponuja vse anketirane funkcionalnosti z možnostjo implementacije v oblaku. Njihov SVS je
primeren za vse velikosti podjetij.
3.3.5 Leoss WMS Pro
Leoss WMS Pro razvit od podjetja Leoss d.o.o. je SVS drugega razreda, saj ponuja skoraj vse
funkcionalnosti nižjega in srednjega razreda, vendar pa premalo funkcionalnosti višjega
razreda. Leoss WMS pro je primeren za vse velikosti podjetij, Leoss d.o.o. pa ne ponuja
implementacije SVS v oblaku.
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3.3.6 Trace WMS
Z podatki analize lahko Trace WMS prav tako uvrstim le v srednji razred glede
funkcionalnosti, saj podpira premalo funkcionalnosti višjega razreda. Trace WMS je prav
tako primeren za vse velikosti podjetij, podjetje Trace d.o.o. pa ponuja njegovo
implementacijo v oblaku.
3.3.7 Zaključek analize
Analizo zaključujem z dejstvi, da je le šest ponudnikov sistemov za vodenje skladišč
odgovorilo na anketo oziroma se odzvali na telefonske klice. Z analizo sem ugotovil, da
polovica anketiranih ponudnikov spada v najvišji nivo funkcionalnosti. Od preostalih treh jih
dva spadata pod srednji nivo in eden pod najnižji nivo. Vsi ponudniki razen enega podpirajo
implementacijo svojega SVS v oblaku in tradicionalno (na premisi). Vsi razen eden ponudnik
so obkrožili, da so njihovi SVS primerni za vse velikosti podjetij. Razlog za take rezultate
anket je predvsem to, da je trg tovrstne programske opreme z leti maturiral tudi v Sloveniji.
Danes so razredi smiselni, ker se kvalitete ponudnikov in funkcionalnost SVS odražajo v
prepoznavnosti podjetja (reference). V bodoče pa bodo SVS vseh ponudnikov sčasoma
zajemali enake, standardizirane funkcionalnosti, manjkajoče funkcionalnosti pa se že danes
mogoče naknadno razviti glede na želje kupca. Zato bodo razredi ponudnikov še bolj smiselni
v bodoče, saj bo razred poleg funkcionalnosti odražal celotno kvaliteto storitve. To so druge
lastnosti, ki jih je težje zajeti v analizah, so na primer, odzivnost do strank, zanesljivost
programske opreme, pripravljenost za razvoj, nadgradnjo, itd.
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4 Sklep
V diplomski nalogi sem obravnaval informacijske sisteme za vodenje skladišča. Teoretični
del je zajemal opredelitev teh sistemov, njihovo zgodovino in prihodnji razvoj. Zajete so bile
tudi splošne prednosti in slabosti SVS. SVS so bili nato razdeljeni na glede na tri perspektive.
Prva delitev je zajemala delitev glede na ponudnike in funkcionalnost programske opreme. To
so ponudniki sistemov za vodenje zalog in pa trije razredi ponudnikov sistemov za vodenje
skladišča (1. razred ponudnika je najboljši). Druga razdelitev je zajemala opis paketnih
rešitev, ki prav tako vsebujejo orodja ali module za vodenje skladišča. Tu sem ločil ponudnike
PIS in SCMS, ki vedno vključujejo tudi orodja za vodenje skladišča, in pa ponudnike z zgolj
SVS. Tretja delitev pa se nanaša na model implementacije sistemov za vodenje skladišča, in
sicer SVS na premisi ter SaaS SVS.
Bistvo analitičnega dela moje diplomske naloge pa je bilo povezati teorijo z dejanskim
stanjem na slovenskem trgu. V okviru analitičnega dela sem si izbral dvanajst podjetij v
Sloveniji, ki razvijajo programske rešitve na področju skladišč. Njihov SVS sem analiziral,
glede na primernost za mala, srednja in velika podjetja, po funkcionalnosti v glede na razrede
ponudnikov in načine implementacije. Glede na pridobljene podatke sem jih nato razvrstil v
tri teoretično postavljene razrede. Prvi razred pomeni najboljši SVS in najboljšega ponudnika.
Ugotovil sem, da polovica anketiranih podjetij spada pod najvišji nivo kar se tiče
funkcionalnosti. Vsi razen enega anketiranega podjetja tudi ponujajo implementacijo v
oblaku. Podjetja, ki so se odzvala na anketo pa so Špica Internacional d.o.o. (Frontman
WMS), Comtron d.o.o. (Tron WMS), iWare Informatika d.o.o. (iWare TrackIT WMS), Trace
Solutions d.o.o. (Trace WMS), Leoss d.o.o. (Leoss WMS Pro) in Epilog d.o.o. (Atlas WMS).
Menim, da bo moje diplomsko delo nedvomno v pomoč podjetjem, ki SVS ponujajo, saj se
lahko z izvedeno analizo in teoretičnim delom glede funkcionalnosti postavijo na trgu
primerno mesto, pa tudi svoj SVS izboljšajo manjkajočih funkcionalnosti. V pomoč bo pa
tudi podjetjem, ki se odločajo za nakup SVS, saj lahko z mojim diplomskim delom vidijo,
kakšne funkcionalnosti SVS in odlike ponudnika na trgu pričakovati, ter kateri ponudniki
SVS na trgu obstajajo.
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Sklepna misel mojega diplomskega dela je dejstvo, da z leti postajajo funkcionalnosti najvišje
ravni SVS že standardne. Funkcionalnost SVS in podpora SVS pa nista edini vrlini za dober
SVS. Ponudnike SVS tu odlikujejo druge lastnosti, kot so cena, odzivnost do strank,
zanesljivost SVS itd.
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Priloga 1. Uporabljen vprašalnik
Ime podjetja:
Ime sistema za vodenje skladišča:
Da

Ne

Nevem

Vaš SVS je primeren za:
Mala podjetja - do 50 zaposlenih
Srednja podjetja - od 50 do 250 zaposlenih
Velika podjetja - več kot 250 zaposlenih
Implementacija SVS:
Na premisi
V oblaku
Funkcionalnost tretjega razreda:
Podpora črtnih kod
Vodenje zalog
Cross-dock podpora
Kontrola kvalitete
Opozorila o količini zaloge
Poizvedbe v bazi podatkov
Funkcionalnost drugega razreda:
Optimizacija zalog
RFID podpora
Integracija z PIS
Možnost prilagoditve funkcij po meri
stranke
Podpora več skladišč in enotno vodenje
Funkcionalnost prvega razreda:
Orodja za upravljanje z transportom
Večjezičnost
Glasovna tehnologija
Podpora avtomatiziranemu skladišču
Druge funkcionalnosti, ki jih želite izpostaviti:
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