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NASLOV 

Uvedba informacijskega sistema za potrebe logistike in skladiščenja 

IZVLEČEK 

Zagotavljanje optimalne ravni zalog v skladišču je glavna naloga kakovostnega 

skladiščenja v podjetjih. S tem je izpolnjen predpogoj, da lahko podjetje pravočasno 

in učinkovito opravlja delovne naloge v okviru svoje dejavnosti in poslanstva. V 

podjetjih, kjer imajo vpeljan celovit informacijski sistem, je znaten del njegove 

funkcionalnosti posvečen pravočasnemu naročanju in ažurnemu vodenju zalog 

materiala v skladišču.  

Namen diplomskega dela je predstaviti informacijsko podporo skladiščnim 

procesom, ki se izvajajo za potrebe podjetja v odpremnem in regalnem skladišču. To 

so predvsem prevzemi, skladiščenje, predlog izdaje, izdaja materiala za odpremo in 

odprema. Informacijsko podporo smo predstavili s pomočjo procesnih in 

podatkovnih diagramov. Izdelali smo konceptualni, logični in fizični diagram 

podatkovne baze ter prikazali način poizvedovanja v jeziku SQL.  

Kljub dobro definiranim procesom dela v skladišču in korektno izdelani 

informacijski podpori ostaja velik problem skladiščenja občasno neujemanje zalog 

med informacijskim sistemom in dejansko količino zaloge v skladišču. Eden izmed 

ciljev tega diplomskega dela je analizirati vzroke za nastanek tega problema. Na 

osnovi opravljene analize smo predlagali postopke in nadzorstva, ki povečujejo 

zanesljivost ujemanja med dejansko in evidentirano količino blaga v skladišču. 

Predlogi vključujejo spremembe v postopku izdaje blaga, formalizacijo postopka 

»nujnih dvigov« iz skladišča in povečanja zavzetosti vpletenega osebja. 

KLJUČNE BESEDE 

informacijski sistem, logistika, skladišče, baza podatkov 
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TITLE 

Introduction of information system for logistics and warehousing 

ABSTRACT 

The main task of a company’s warehouse is to maintain the optimal level of stocks. 

This is one of prerequisites for the company to conduct its business in timely and 

effective fashion. In companies that have their business supported by integrated 

information system, the essential part of its functionality is dedicated to well-timed 

ordering of goods and prompt updating of the stocks in the warehouse.  

The purpose of this diploma thesis is to present the information system support of the 

warehouse processes, carried out for the needs of companies in the dispatch and 

warehouse. These processes typically include check-in, storage, pro-forma issue, 

issue, and shipment of material. The information support is presented with process 

and data diagrams. We constructed conceptual, logical and physical database model 

and demonstrated how the data base can be explored by SQL queries. 

In spite of well-defined warehouse processes and adequate information system 

support a problem of non-matching stocks between the information system and the 

actual quantity of the inventory in the warehouse occasionally remains unsolved. 

One of the goals of this diploma thesis is to analyse the causes for the described 

problem. Based on the analytical findings we proposed procedures and controls that 

increase the reliability of matching stocks between actual and stored quantity of 

goods in the warehouse. Proposed procedures and controls include changes in the 

shipping procedure, formalization of “priority withdrawals” from the warehouse, and 

the increase of the commitment of staff. 

KEYWORDS 

information system, logistic, warehouse, database
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1 UVOD 

V poslovnem svetu je lahko podjetje uspešno le takrat, ko najde in zase zadrži izvire 

konkurenčnih prednosti. Prehod v informacijsko dobo, ko je za uspešnost podjetja 

bistvenega pomena obdelava informacij, je povečal konkurenco in skrajšal čas, v 

katerem se mora podjetje odzvati na zaznane spremembe v okolju. V modernem času 

se je razširil tudi nabor poslovnih prijemov, ki jih lahko podjetje uporabi za 

delovanje na trgu. Tako se morajo zaposleni v podjetjih hitro odločati, ali izkoristiti 

ponujene priložnosti iz poslovnega okolja oziroma prednosti podjetja ali pa ustrezno 

reagirati na grožnje iz poslovnega okolja oziroma na težave v podjetju. Da pa bi se 

na pritiske lahko uspešno odzivali, morajo biti aktivnosti zaposlenih podprte z 

ustreznim informacijskim sistemom podjetja na tak način, da lahko odločevalci 

pravočasno dostopajo do informacij v ustrezni obliki (Gradišar in drugi, 2005). 

Razvoj tehnologije ter vedno večje zahteve kupcev narekujejo sodobnim 

proizvodnim podjetjem, da v konkurenčnem boju hitro sledijo najmodernejši 

tehnologiji, skušajo čim bolj ustreči željam kupcev, nenehno izboljšujejo kakovost 

proizvodov in storitev ter dosegajo čim nižje stroške poslovanja. Uspešnost podjetja 

je v veliki meri odvisna od planiranja poslovanja, izvedbe ter spremljanja 

proizvodnje s ciljem izvedbo čim bolj približati planu (Rebernik, 1999). 

V diplomskem delu bomo spoznali, kakšen je pomen logistike tako znotraj podjetja 

kot med podjetji. Najpomembnejši cilji logistike so zagotoviti kupcu dostavo 

kakovostnega blaga ob pravem času, na pravem mestu in po konkurenčni ceni. 

Logistika zajema vse poslovne procese v podjetju; od načrtovanja proizvodnje do 

odpreme. Skladiščenje, ki je predhodna faza odpreme, v poslovnem procesu pomeni 

prevzem, hrambo in izdajo materiala. Cilj skladiščenja pa je imeti čim manj zaloge, 

saj le-te obremenilno delujejo na stroške v podjetju, po drugi strani pa ravno zaloge 

zagotavljajo brezskrbno delovanje podjetja pri nepredvidljivih situacijah. 

Diplomsko delo je razdeljeno na sedem poglavij. Za uvodnim poglavjem, kjer 

predstavimo namen in cilje diplomskega dela, sledita poglavji o logistiki in 

skladiščenju. V poglavju Informacijski sistem Baan je predstavljen program, ki ga 

podjetje uporablja za pokrivanje potreb v poslovnem procesu skladiščenja in 

odpreme. V naslednjih dveh poglavjih na kratko opišemo faze razvoja 
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informacijskega sistema in pokažemo postopke modeliranja informacijskih sistemov. 

Za ilustracijo informacijske podpore skladiščenju razvijemo bazo podatkov v 

Accessu, ki pokriva osnovne operacije za evidentiranje in vodenje zalog v skladišču. 

V nadaljevanju posebej izpostavimo najbolj pereči problem v podjetju, to je 

neujemanje zalog med dejansko količino v skladišču in evidentirano količino v 

informacijskem sistemu. Predstavimo razloge za neujemanje zalog in zanje 

predlagamo rešitve. V zaključku strnemo najpomembnejše ugotovitve diplomskega 

dela. 
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2 OPREDELITEV LOGISTIKE 

Logožar (2004) opredeli logistiko kot vedo v proizvodnem podjetju, katere predmet 

je ugotavljanje, načrtovanje, krmiljenje in nadzor nad materialnimi in 

informacijskimi tokovi od dobavitelja, proizvodnje do končnega porabnika oziroma 

porabnika ter nasprotno, in katere namen je zagotoviti ustrezno raven servisiranja 

odjemalcev ob sprejemljivih stroških. Organizira se lahko kot del procesa posamezne 

dejavnosti (Logožar, 2004).  

Temeljne logistične storitve so: 

 skladiščenje in hramba stvari, 

 prekladalne storitve, 

 zbiranje tovorov za oblikovanje večjih tovornih enot,  

 distribucija (razpečevanje) pošiljk, 

 pakiranje, sortiranje, označevanje, tehtanje in druge storitve, 

 kontejnerizacija blaga, 

 povezava med logističnimi baznimi procesi (skladiščenje- notranji transport- 

zunanji transport),  

 oblikovanje multimodalnih vrst transporta, 

 manipulacije z vozili pri prehodu iz enega na drug transportni nosilec, 

 dovoz in odvoz pošiljk v lokalnem prevozu.  

 

2.1 Vloga in pomen logistike 

Logistika se je kot veda v gospodarstvu razvijala v drugi polovici 20. stoletja na 

podlagi izkušenj, ki so jih imele ZDA z oskrbovanjem zaveznikov po vsem svetu. 

Razvijala se je predvsem s sredstvi, ki so pospeševala hitrost in zaščito pošiljk, kot so 

na primer zaščitno pakiranje, palete in kontejnerji. V 60. letih 20. stoletja, ko se je 
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začelo obdobje nasičenosti z blagom, je razvoj logistike dosegel vrhunec, kar se je 

kazalo tudi v konkurenci med podjetji. Med konkurenti je potekal boj za pravočasno 

in nepoškodovano dostavo blaga kupcu po primerni ceni (Šimenc, 2010). 

Po Logožarju (2004) lahko delimo logistiko horizontalno in vertikalno. Pri 

horizontalni strukturi upoštevamo delitev na klasične poslovne funkcije v podjetjih. 

Pod klasične poslovne funkcije pa štejemo nabavno funkcijo, proizvodno funkcijo, 

distribucijsko funkcijo, itd. Pri vertikalni sestavi pa  razlikujemo raven upravljanja, 

raven logistike in raven materialnih tokov. Pri uporabi pojma logistika lahko 

upoštevamo tri vidike opazovanja logistike, ki se med seboj dopolnjujejo. Pojem 

logistika je zelo obsežen in pri njegovi uporabi bi lahko upoštevali različne vidike.  

Kot je prikazano na sliki 1, je mogoče logistiko opazovati kot miselnost, funkcijo ali 

institucijo (Logožar, 2004). 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 1: Trije vidiki opazovanja logistike (prirejeno po: Logožar, 2004) 

Pojem logistike kot miselnosti ima bistveno vlogo in tudi prevladuje nad drugimi 

sestavnimi deli logističnega koncepta. Transport, skladiščenje in pretvorne 

manipulacije so ene izmed logističnih operativnih funkcij, ki obstajajo že dalj časa, 

zaradi tega vidik opazovanja logistike kot miselnosti povzroči pravo inovacijo. Tako 

kot marketing in kontroling temeljita na teoriji sistemov, ni prav nič drugače z 

logistiko, ki skuša s svojim celostnim opazovanjem v sistemu izboljšati poslovne 

odločitve. Seveda se zaradi tega v podjetju pojavljajo konflikti pri doseganju ciljev 
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med različnimi poslovnimi funkcijami kot na primer med nabavno funkcijo in 

proizvodnjo, med proizvodnjo in distribucijo (Šimenc, 2010). 

V ospredju se pojavljajo transportni, skladiščni in pretvorni sistemi ter vzajemni 

učinki med njimi, poleg teh učinkov, pa prihajajo v ospredje tudi učinki med 

zunanjimi sistemi. To so predvsem kupci, dobavitelji ter okolje podjetja. Ko 

opazujemo te medsebojne povezave, opazimo ponavljajoče se vprašanje kako je 

mogoče vplivati na zunanje sisteme in hkrati oblikovati notranje sisteme, da bi bil 

dosežen cilj podjetij. V podjetjih kot jih vidimo danes, pogosto ostajajo nerešeni 

problemi, ki pa jih je na žalost vedno več. Ti problemi vodijo v informacijske 

pomanjkljivosti in komaj obvladljivo kompleksnost. 

Kot smo že omenili, lahko logistiko opazujemo z več različnih vidikov. Prav zaradi 

tega logistična miselnost zahteva širši vidik opazovanja ter spodbuja zaposlene in 

vodstvo v medsebojno kooperativno in interdisciplinarno delovanje. Spodbuja, da bi 

posamezniki imeli več poguma za prevzem odgovornosti ter večjo možnost 

komuniciranja za obvladovanje kompleksnosti. Osredotočiti pa se je treba predvsem 

na dve zelo pomembni načeli, to pa sta celotnost ter usmerjenost h kupcu (Logožar, 

2004). 

Logistične funkcije se nanašajo na transportne, skladiščne in pretovorne procese, ki 

premoščajo prostorske in/ali časovne neusklajenosti. Operativnim nalogam je treba 

prišteti še administrativne funkcije. Logistika v funkcijskem smislu je tako seštevek 

vseh ciljno naravnanih koordinacijskih, administrativnih in operativnih ukrepov, ki 

so povezani s transportom, skladiščenjem in manipuliranjem z blagom in s 

pripadajočimi energijskimi ter informacijskimi tokovi v podjetju in med podjetjem 

ter okoljem. 

Logistika v takem smislu so na primer transportiranje, skladiščenje, pakiranje, 

izbiranje vozil za transportne naloge, izbiranje lokacije skladišča, določanje ravni 

servisa in koordiniranje logističnih delnih sistemov (Logožar, 2004). 
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2.2 Organiziranost logistike v podjetju 

Dejavnost poslovnega sistema se členi po vidiku organiziranja na funkcije, s katerimi 

se opravlja delo, da bi se dosegli zastavljeni cilji. Z organiziranjem se členijo 

dejavnosti posameznih poslovnih funkcij na potrebne operacije in postavlja logično 

zaporedje njihovega izvajanja. Vsako logično zaporedje povezuje operacije v proces 

(Logožar, 2004). 

2.2.1 Linijska organiziranost logistične funkcije v podjetju 

V večina podjetjih so posamezna mesta za različne logistične procese razdeljena na 

različna področja, ki omogočajo poslovanje podjetij. Tu pa se kaže problem, saj je 

dosežena koncentracija logističnih dejavnosti le delna  (Logožar, 2004). 

2.2.2 Prednosti linijske organiziranosti 

V linijski organiziranosti je vsako delovno mesto povezano z nadrejeno instanco. 

Vsak sodelavec ima nad seboj le enega nadrejenega, njihovi medsebojni odnosi pa 

temeljijo na načelu enotnega dajanja nalog (Logožar, 2004). 

2.2.3 Slabosti linijske organiziranosti 

Slabosti linijske organiziranosti so: 

 nemogoče obravnavanje celostne problematike, zaradi česar je otežen pregled 

nad celotnim logističnim poslovanjem, 

 planiranje materiala, krmiljenje ter uravnavanje in kontrola so razdeljeni ali 

razpršeni na več odgovornih področij, 

 konflikti ciljev med različnimi odgovornimi področji, 

 pomanjkanje vodilnih kadrov (Logožar, 2004). 
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Slika 2 nam prikazuje primer linijske organiziranosti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 2: Shema linijske organiziranosti (prirejeno po: Androjna in Rosi, 2008) 
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3 SKLADIŠČE IN SKLADIŠČENJE  

Skladišče je pomemben del v procesu gospodarjenja z materialom. Vsi zaposleni v 

skladiščni službi se morajo zavedati svoje vloge v procesu vhoda, skladiščenja in 

izdaje materiala, da lahko poslovni proces poteka optimalno, s čimer se zadovolji 

zahtevam poslovne uspešnosti, zakonskim okvirom in zahtevam trga (Črešnar, 

2012). 

3.1 Vrste skladišč 

V internem gradivu podjetja Izza d.o.o. Črešnar (2012) opredeli skladišča glede na 

vrsto materiala, ki ga skladiščimo, in glede ne vrsto gradnje skladišča. 

3.1.1 Skladišča glede na vrsto materiala, ki ga skladiščimo  

Glede na vrsto materiala, ki ga skladiščimo ločimo: 

 skladišče materiala in surovin, 

 skladišče polizdelkov, 

 skladišče končnih izdelkov, 

 skladišče investicijske opreme, 

 skladišče orodja, 

 skladišče embalaže, 

 skladišče goriv, maziv ali drugih vnetljivih materialov. 

3.1.2 Skladišča glede na vrsto gradnje 

Glede na vrsto gradnje ločimo spodaj našteta skladišča: 

 zaprto skladišče (je zidano ali montažno skladišče s streho in možnostjo 

zaklepanja), 
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 odprto skladišče (izpostavljeno je vremenskim vplivom in ga je mogoče delno 

varovati), 

 polodprto skladišče (zaščiteno je pred vremenskimi vplivi, navadno s streho), 

 cisterne (zaprte posode namenjene shranjevanju snovi v tekočem ali 

plinastem stanju), 

 silosi (zaprte posode namenjene shranjevanju prašnih materialov), 

 hladilnice (posebno skladišče z možnostjo uravnave klimatskih pogojev. 

3.2 Skladiščna tehnologija in oprema 

S skladiščno tehnologijo pojmujemo naprave, ki omogočajo skladiščenje, ravnanje 

ali manipulacijo z materialom, ki je ali bo skladiščen. 

Pod skladiščno opremo spadajo (Črešnar, 2012): 

 skladiščne palete, ki so lahko: 

o lesene (ravne, euro, namenske), 

o plastične, 

o kovinske. 

 kontejnerji, 

 skladiščni regali, 

 transportne in dvižne naprave. 

3.3 Ureditev skladišča 

Skladišče se projektira in ureja glede na predvidene količine zaloge, vrste 

skladiščnega blaga, kot so lahko zaboji, palete, razsuto blago, klimatski pogoji, itd. 

Prav tako se skladišče ureja glede na embalažo, v kateri je artikel, glede na možnost 

transporta, ter glede na zahteve standardov (Črešnar, 2012). 
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Pravilno urejeno skladišče temelji na predpostavkah, da skladiščni tip in njegova 

notranja ureditev zagotovi čim manj manipulacij v skladišču, da so transportne poti 

čim krajše, da je čim manj premeščanj in nobenih zastojev v transportu. Blago mora 

biti skladiščeno pregledno in dosegljivo, tok blaga od prevzema do izdaje mora biti 

jasen, ker je že pri skladiščenju treba misliti na izdajo blaga. Sistem skladiščenja je 

treba postaviti tako, da ga lahko nadziramo in da omogoča hitro prilagajanje 

notranjim in zunanjim spremembam zahtev in potreb (Črešnar, 2012). 

3.4 Razporeditev skladišča 

V skladišču imamo lahko shranjenih več tisoč izdelkov, za katere moramo omogočiti 

dovolj elastično razporeditev. Razporeditev skladišča temelji na transportnih poteh, 

ki morajo biti čim krajše na tistih relacijah, kjer je intenzivnost transporta največja.  

 Če želimo razporediti blago v skladišču kar se da ustrezno moramo upoštevati:  

 težo blaga, 

 volumen blaga, 

 lastnosti embalaže, 

 koeficient obračanja zalog 

 pogostost sprejemanja in izdajanja blaga. 

Poleg zgoraj naštetih lastnostih, ki jih moramo upoštevati za najustreznejše 

skladiščenje moramo upoštevati tudi nekaj načel zlaganja blaga, ki so: 

 blago mora biti zloženo po skupinah ali podskupinah, znotraj skupin pa po 

vrstah blaga, 

 blago mora biti zloženo tako, da imamo jasen pregled nad njim in da je 

dostopno, 

 blago mora biti zloženo tako, da ni potrebe po prelaganju ob novih pošiljkah 

ali odpremi (Črešnar, 2012). 
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Slika 3: Primer regalnega skladišča v nekem podjetju  

 

Slika 3 nam prikazuje primer regalnega skladišča v nekem podjetju. V regalnem 

skladišču se skladišči blago, ki je bilo narejeno v proizvodnji za zalogo. V primeru 

skladišča, ki ga vidimo zgoraj na sliki, se blago skladišči po lokacijah. Lokacije 

imajo točno določene dimenzije in sicer po številki regala, širini, višini in globini 

regalnih polic. 
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4 INFORMACIJSKI SISTEM BAAN 

Za pokrivanje potreb v podjetju, kjer sem opravljala praktično usposabljanje, 

uporabljajo informacijski sistem Baan, v katerem je več različnih sej, ki podpirajo 

večino glavnih poslovnih procesov v podjetju. Na sliki 4 je prikazan del, ki se 

uporablja pri vodenju skladišča in logistike. Področja dela izbiramo s klikom na 

ikone,  ki so prikazane na levi strani slike. 

 

Slika 4: Program Baan (zaslonska slika programa) 

4.1 Pregledna tabla zaloge 

Pregledna tabla zaloge predstavlja eno izmed najpomembnejših sej pri vodenju 

skladiščenja in načrtovanja optimalne ravni zalog. Na sliki 5 spodaj je prikazano, 

katere procese vključuje ta seja. Eden izmed uporabnih procesov je točka zaloge, kjer 

je prikazana dejanska količina artikla. V tem procesu vidimo tudi, na kateri lokaciji v 

regalnem skladišču se nahaja artikel. Potem je tu še proces za planirane transakcije 

artikla. Pomemben je predvsem zaradi odprem iz podjetja, da se ve, kdaj je potrebno 

kakšen artikel izdati iz skladišča. Zadnji proces, ki je uporaben pri seji pregledna 
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tabla zaloge, prikazuje, katere so bile pretekle transakcije artikla. Ta proces je 

pomemben predvsem zaradi tega, ker se zaloga včasih lahko kar porazgubi in je ni 

nikjer več. Tu se točno vidi, kdo je nazadnje delal z artiklom in komu je bil artikel 

namenjen. Vidi se tudi, kateri dan so artikli prispeli v skladišče, koliko kosov 

izdelkov je bilo iz njih narejenih, skratka vse, kar bi želeli vedeti o poslovanju v 

skladišču.  

 

Slika 5: Pregledna tabla zaloge (zaslonska slika programa) 

Kot smo že omenili na prejšnji strani, je pri skladiščenju ena uporabnih sej pregledna 

tabla zaloge, ki vsebuje podsejo točka zaloge. V točki zaloge dejansko vidimo, 

koliko zaloge imamo na razpolago, koliko je razporejene, koliko kosov artikla je 

naročenih za zalogo in lokacije, na katerih se artikel nahaja. Lahko se zgodi in se 

dogaja, da je en artikel odložen na več različnih lokacijah, kar vidimo tudi na sliki 6.  
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Slika 6: Točka zaloge (zaslonska slika programa) 

4.2 Predlog izdaje 

Vse, kar je potrebno izdati iz zaloge v skladišču, gre preko naročil, pa naj bodo to 

prodajna naročila ali proizvodna naročila. Če gre za prodajno naročilo, to pomeni, da 

je izdelek že gotov in ga je potrebno samo izdati in peljati v odpremno skladišče. Če 

pa je naročilo proizvodno, to pomeni, da morajo v proizvodnji še kaj sestaviti. 

Največkrat je za proizvodno naročilo potrebno izdati kakšne rešetke, da jim dodajo 

še filtre. Vse, kar gre ven iz regalnega skladišča, se tudi arhivira v seji, ki je 

prikazana na sliki 7 na naslednji strani. V seji predlog izdaje se generirajo tako 

prodajna kot proizvodna naročila, ki jih pripravi prodajna služba. Eno naročilo pa 

ima lahko več pozicij, to pomeni, da kupec naroči več artiklov, ki mu jih je potrebno 

pripraviti. Na sliki spodaj je razvidno eno naročilo, ki ima več pozicij. Razvidno je 

tudi, da ga je potrebno pripraviti za odpremo, na kateri lokaciji se artikli nahajajo, 

količina, ki jo je potrebno izdati in ali je artikel izdan iz skladišča ali ne. Ko 

generiramo predlog izdaje, se na izvajanju pokaže samo ime tistega, ki je generiral 

naročilo. Ko pa je artikel dejansko res izdan in nam skladiščnik to sporoči, potem 

tudi mi izvajanje spremenimo na izdano, da lažje preverimo, če je bil material res 

izdan iz skladišča. V seji predlog izdaje, ko se generira naročilo, se v primerih napak 

prikaže posebno okence z opisom napake. Primeri napak so, ko kaj manjka v 

podatkih naročila, oziroma, če ni ustrezne zaloge. V takih primerih sistem niti ne 

generira naročila. 
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Slika 7: Predlog izdaje (zaslonska slika programa) 

4.3 Prevzemi v skladišču 

Prevzemi v skladišču so lahko različni. Lahko dobimo zaključene izdelke iz 

proizvodnje, ki so namenjeni za zalogo in jih je potrebno prevzeti, da sploh vemo, 

kaj dobimo na zalogo. Da pa vemo, kaj smo dobili na zalogo, si naredimo izpis. 

Artikle, ki so prišli na zalogo, sistem prevzame in uvrsti prevzeto količino artikla na 

zalogo. Kar pride za zalogo, gre običajno kar takoj na odpremo, če pa artikli nimajo 

planiranih transakcij, potem se artikle odloži na lokacijo, ki jo določi skladiščnik. 

Načeloma pa naj bi imel vsak artikel svojo lokacijo, na katero se ga vedno, ko pride 

v skladišče na zalogo, odlaga.  
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Slika 8: Prevzemi iz proizvodnje (zaslonska slika programa) 

Slika 8 nam prikazuje sejo status prevzemne vrstice, skozi katero potekajo prevzemi 

iz proizvodnje. 

Artikle lahko dobimo tudi iz trgovine. Če pridejo izdelki iz trgovine, se prevzem 

naredi preko nabavnega naloga, ki ga naredi nabavna služba, ki kupuje te izdelke. Ko 

transportniki pripeljejo izdelke, s seboj prinesejo dobavnico, preko katere poteka 

prevzem. Na dobavnici je napisano vse, kar potrebujemo za prevzem (Potočnik, 

2002).  
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Slika 9: Nabavni nalogi (zaslonska slika programa) 

Slika 9  prikazuje sejo, v kateri so vneseni vsi nabavni nalogi. Preden sploh delamo 

prevzem, moramo preveriti, če so artikli res namenjeni temu nabavnemu nalogu, če 

naročena količina ustreza dostavljeni količini, ali je kakšen dopolnilni nalog, itd. Če 

se karkoli ne ujema, je potrebno poklicati za to pristojno osebo in jo povprašati, zakaj 

je prišlo do napake in nato ustrezno ukrepati za njeno odpravo. 
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5 FAZE RAZVOJA INFORMACIJSKEGA SISTEMA 

Med praktičnim usposabljanjem sem delala v programu Baan in spoznala, da le-ta ni 

popoln. Pri svojem delu sem namreč naletela na problem sledljivosti zaloge; ta izvira 

predvsem iz proizvodnega procesa. Motivacija za izdelavo diagramov toka podatkov 

ter baze podatkov v Microsoft Office Accessu je nastala ravno zaradi zmede med 

dejanskim in evidentiranim stanjem zalog.  

Informacijski sistem v podjetju je sistem, v katerem se ustvarjajo, shranjujejo in 

pretakajo informacije, ki so osnova za vsako aktivnost v podjetju. V organizaciji 

nastopa kot del poslovnega sistema podjetja ter omogoča izvajanje in opravljanje 

njegove osnovne dejavnosti ter tako doseganje zastavljenih ciljev (Gradišar in drugi, 

2005). 

Če se želi podjetje pravilno odzvati na zunanje vplive okolja in sprejemati ustrezne 

rešitve za uspeh podjetja, mora imeti na razpolago prave informacije ob pravem času. 

Izraz informacija označuje interpretacijo nekega podatka, ki je za vodstvo v podjetju 

zelo pomemben. V veliki količini neobdelanih podatkov se vodstvo podjetja težko 

znajde, če teh podatkov pravočasno ne obdela. Danes je z ustreznim informacijskim 

sistemom obdelava podatkov veliko lažja in hitrejša, dostopna je tudi manjšim 

podjetjem (Gradišar in drugi, 2005). 

Informacijski sistem je osnova za vsako aktivnost v podjetju. V njem se informacije 

ustvarjajo, obdelujejo, shranjujejo, analizirajo in posredujejo. S pomočjo 

informacijskega sistema podjetje učinkoviteje opravlja osnovne dejavnosti ter tako 

uresničuje svoje cilje in plane. Tipični poslovni informacijski sistem zajema 

informacije o prodaji, nabavi, zalogi izdelkov, dobaviteljih, naročilih, itd., skratka 

vse informacije, ki so na tovrsten način povezane s poslovanjem podjetja (Gradišar in 

drugi, 2005). 

5.1 Celovita programska rešitev (ERP) 

ERP (angl. Enterprise Resource Planning) je celovita programska rešitev,  ki v celoti 

podpira upravljanje materialnih, finančnih in človeških virov v organizaciji. Koncept 

ERP omogoča evidentiranje in spremljanje virov na vseh nivojih podjetja, od 
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finančno administrativnih in proizvodnih, do človeških in materialnih virov. Glavni 

cilj ERP je povezati vse poslovne procese v podjetju in jih vključiti v en sam 

informacijski sistem s centralno bazo podatkov (Kovačič in Vintar, 1994; Whitten in 

Bentley, 2005).  

Glavne sestavine koncepta ERP nam prikazuje slika 10. To so: 

 

Slika 10: Glavne sestavine koncepta ERP (prirejeno po: Kovačič in Vintar, 1994) 

5.2 Strateško načrtovanje informatike v podjetju 

Strateško načrtovanje informatike razumemo kot sestavni del procesa načrtovanja v 

podjetju, ki mora izhajati iz splošnega načrtovanja podjetja kot poslovnega sistema in 

biti vanj vključeno. Izhaja iz ciljev podjetja in v prvi fazi na njihovi osnovi ugotovi 

ključne dejavnike uspeha za doseganje teh ciljev. Pri tem upošteva trenutno stanje in 

možnosti samega podjetja, kakor tudi možne vplive okolja. Le-ti v največji meri 

izhajajo iz vplivnosti oziroma odnosa podjetja do njegovih dobaviteljev, kupcev in 

konkurenčnih podjetij (Beynon-Davies, 2009). 

V procesu strateškega načrtovanja najprej opredelimo cilje, usmeritve in vlogo  

podjetja v okolju, kakor tudi strategijo doseganja teh ciljev. Vir podatkov so v našem 

primeru pisna gradiva, kot so strateški plan razvoja podjetja, temeljni strateški cilji, 
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izhodišča in razvojne naloge ter gospodarski načrt podjetja za tekoče leto. Gradiva so 

analizirana in obravnavana ter ovrednotena s stališča ključnih dejavnikov uspeha 

(Kovačič in Vintar, 1994; Whitten in Bentley, 2005). 

S cilji oziroma s ključnimi dejavniki in merili uspeha podjetja na področju 

informatike opredelimo želeni učinek in vsebino načrtovanja informatike. Ti cilji so 

skladni s strateškimi cilji podjetja, vendar so opredeljeni mnogo podrobneje v smislu 

potrebnih izvedbenih aktivnosti. Predstavljajo pravzaprav ciljne rešitve predhodno 

ugotovljenih skupin problemov. Slika 11 predstavlja ključne dejavnike in merila 

uspeha podjetja na področju informatike. 

 

SKUPINE PROBLEMOV CILJI 

Pregled ponudbe, povpraševanja in cen  Izgradnja lastne baze podatkov 

ponudbe, povpraševanja in cen 

Podatki o razpoložljivih sredstvih in 

pogojih nakupa in prodaje 

Informacijska integracija vseh 

poslovnih funkcij podjetja 

Povezave in razpoložljivost zunanjih baz 

podatkov 

Povezava z zunanjimi bazami 

podatkov 

Lastna poslovna mreža Standardizacija podatkov in 

postopkov 

Opredelitev projektov in uvedba 

projektnega vodenja 

Uvedba programskih rešitev s 

področja spremljanja projektov 

Klasifikacija opravil in tekoče spremljanje 

poslovanja 

Razdelava klasifikacije in uvedba 

programskih rešitev 

avtomatiziranih poslovnih procesov 

Zagotovitev ustrezne računalniške 

podpore in programskih rešitev 

Upoštevanje ugotovitev načrta 

razvoja informatike podjetja 

Pregled zalog 
Razvoj programskih rešitev s 

področja spremljanja prihodkov, 

stroškov, zalog, kapacitet, 

konkurence, itd. 

Pregled ponudbe in cen konkurenčnih 

podjetij 

Pregled agencij in sorodnih podjetij v 

tujini 
 

Slika 11: Ključni dejavniki in merila uspeha podjetja na področju informatike 

5.3 Faze razvoja informacijskega sistema 

Temeljni namen metodologije projektiranja informacijskih sistemov je, da ponuja 

recept, s katerim bo mogoče dejavnost projektiranja teh sistemov čim bolj 

formalizirati (Srića in drugi, 1995). 
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Srića in drugi (1995) v svoji knjigi Informacijski sistemi opredelijo faze razvoja 

informacijskega sistema na naslednji način: 

5.3.1 Strateško planiranje 

Cilj strateškega planiranja razvoja informacijskega sistema je v proučevanju in 

planiranju celotnega razvoja sistema. 

5.3.2 Projektiranje informacijskega sistema 

Namen projektiranja informacijskih sistemov je izdelati načrte, na podlagi katerih 

bomo razvili sistem. Celotni ciklus razvoja informacijskega sistema je globalno 

mogoče razdeliti na fazo projektiranja in fazo gradnje. S projektiranjem razumemo 

vse intelektualne dejavnosti, ki jih je treba izpeljati, da bi omogočili fizični pristop h 

gradnji sistema na računalniku. Fazo gradnje informacijskega sistema sestavlja vrsta 

dejavnosti, s katerimi želimo zagotoviti računalniško podporo s projektom določenih 

procesov. Poleg tega je cilj gradnje informacijskega sistema tudi reorganizacija 

sistema, ki naj bi pričel delovati na novi način. 

5.3.3 Izdelava prototipa 

Prototip informacijskega sistema je informacijski sistem oziroma delovna različica 

tega sistema, s katero ugotovimo, kakšen sistem želimo in kako priti do njega. 

Prototip je skupna točka vrste subjektov, ki si želijo ter potrebujejo nov sistem in v 

katerem so usklajene želje glede namena in funkcije sistema. 

Rezultati metode prototipa so: 

 shema podatkovne baze na računalniku, 

 meniji za izbor opcij, 

 tabele za prikaz povezav, 

 oblike zaslonov za ažuriranje podatkovne baze, 

 poročila v grafični obliki, 
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 delovna različica informacijskega sistema, 

 testirana programska oprema, 

 napolnjena podatkovna baza. 

5.3.4 Razvoj programske opreme 

Razvoj programske opreme sodi med dejavnosti programiranja in testiranja 

programov.  

5.3.5 Uvajanje 

Pri uvajanju informacijskega sistema v procese, ki obdelujejo podatke, vključujemo 

izdelane računalniške programe, da bi s tem nadomestili ročno podprte procese 

5.3.6 Vzdrževanje 

Pri vzdrževanju informacijskega sistema je najpomembnejše kontinuirano 

prilagajanje različnih procesov, tudi procesov okolja, da bi se dosegel 

najoptimalnejši cilj sistema. 
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6 MODELIRANJE INFORMACIJSKIH SISTEMOV 

6.1 Informacijski sistem in stvarnost 

Kovačič in Vintar (1994) pravita: »Vse, kar nas obdaja in je predmet našega 

opazovanja in proučevanja, je realni svet ali stvarnost. Stvarnost, katere del so 

informacijski sistemi, ki jih želimo modelirati, sodi med tako imenovane socialne 

sisteme. Pomemben del te stvarnosti in njenega obnašanja so ljudje. Stvarnost 

obvladuje množica človeških in strojnih aktivnosti, ki so med seboj povezane v 

smiselno celoto za opravljanje neke naloge oziroma doseganje nekega cilja«. 

Dolgo časa je trajalo, preden je človek prišel do spoznanja, da je načrtovanje oziroma 

modeliranje informacijskih sistemov nekaj drugega kot modeliranje ladij.  

Naslednje, kar je nujno razlikovati, so stvarnost, predstave o stvarnosti in pa model. 

Model je vedno preslikava neke predstave ali nekega pogleda na stvarnost, ne pa 

same stvarnosti, kar lahko vidimo tudi na sliki 12. 

 

 

 

                             

 

 

Slika 12: Preslikava stvarnosti v model (prirejeno po: Kovačič in Vintar, 1994) 

 

Stvarnost Predstave o stvarnosti v očeh 

opazovalca 

Model 
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6.2 Modeliranje podatkov 

Podatki so surovina, ki se pretaka skozi informacijski sistem in se v njem obdeluje, 

shranjuje itd., v končni fazi so tudi njegov produkt. Razumljivo je, da se torej izredno 

veliko pozornosti v okviru modeliranja informacijskega sistema namenja prav 

podatkom. Modeliranje podatkov in podatkovni modeli so se razvijali vzporedno z 

razvojem informacijske tehnologije. Najprej so se razvili preprosti modeli za 

predstavitev fizičnih struktur podatkov na spominskih medijih. Pomembnost 

modeliranja tega aspekta informacijskega sistema pa je izjemno narasla s pojavom in 

razvojem konceptov podatkovnih baz. Pri modeliranju podatkov je najpomembneje 

čim bolj verno predstaviti njihov pomen, njihove logične povezave, kar je vodilo v 

razvoj novih konceptov in modelov, ki omogočajo boljšo predstavitev pomena ter 

vsebine, to je semantike podatkov (Beynon-Davies, 2009). 

6.2.1 Osnovni gradbeni elementi modeliranja podatkov 

Z modeliranjem podatkov skušamo čim bolj verno predstaviti neki izsek realnega 

sveta ter njegove lastnosti. Pri tem se nam kot osnovni modelirni koncepti pojavljajo: 

entiteta, atribut, povezava, vrednost (Beynon-Davies, 2009). 

Kovačič in Vintar (1994) v svoji knjigi Načrtovanje in gradnja informacijskih 

sistemov entiteto in atribut opredelita tako: 

Entiteta je neka reč (objekt, subjekt ali pojem), ki obstaja v realnem svetu in je 

pomembna z vidika načrtovanja informacijskega sistema. Entitete so lahko fizične ali 

abstraktne narave. 

Atribut je opisna lastnost nekega tipa entitete, ki jo lahko pripišemo celotni množici 

primerkov danega tipa. 
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Za lažje razumevanje si oglejmo sliko 13, ki prikazuje entiteto delavec, atributi tipa 

entitete delavec pa so ID delavca, ime, priimek, datum rojstva in naslov. 

 

Slika 13: Atributi tipa entitete 

6.3 Modeliranje postopkov 

Modeliranje postopkov je tehnika organiziranja in dokumentiranja postopkov, 

vhodov, izhodov in podatkovnih skladišč, katerega rezultat mora biti postopkovni 

model. Za opis postopkovnega modela uporabimo diagram toka podatkov, kjer 

naročilo kupca vstopa v proces izvajanja, iz njega pa izstopa naročeni izdelek. Za 

nemoten potek izvajanja, od naročila do končnega izdelka, potrebujemo ustrezne 

informacije, ki so rezultat odločanja v procesu managementa na podlagi ustreznih 

podatkov in informacij (Gradišar in drugi, 2005). 

6.4 Diagram toka podatkov 

Diagram toka podatkov (angl. data flow diagram) je najbolj razširjena tehnika 

modeliranja postopkov, s katero v obliki mreže predstavimo postopke 

informacijskega sistema in pretok podatkov oziroma dokumentov med njimi 

(Whitten in Bentley, 2005). V tem podpoglavju smo z diagramom toka podatkov 

prikazali glavne podprocese, ki sestavljajo celoten proces izdelovanja in sestavljanja 

klimatskih naprav. 

 Diagram toka podatkov omogoča predstavitev naslednjih elementov sistema: 

 postopkov, 

 tokov podatkov, 

 zbirk podatkov, 

DELAVEC 

ID delavca ime priimek datum rojstva naslov 
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 zunanjih entitet. 

Grafična notacija, ki se jo uporablja je prikazana na sliki 14. 

Grafični prikaz Pomen 

 

postopek/proces/aktivnost 

 

zunanja entiteta 

 

zbirka podatkov 

 
tok podatkov 

 

Slika 14: Osnovni simboli diagrama toka podatkov 

Osnovna komponenta diagrama toka podatkov je postopek, ki je običajno 

predstavljen z ovalom. Pod postopkom razumemo del modelirnega sistema, ki izvaja 

neko aktivnost, s katero se transformira vhode v izhode. Vsak postopek ima svoje 

ime (Whitten in Bentley, 2005). 

Podatkovni tokovi so v diagramu toka podatkov predstavljeni s puščicami, ki so 

usmerjene v postopke ali pa iz njih. Pod tokom podatkov razumemo prenos oziroma 

potovanje podatkov med različnimi deli sistema. Se pravi, tok vedno predstavlja 

podatke v gibanju in ne v mirovanju. Puščice v diagramu toka podatkov torej 

predstavljajo vse podatkovne vhode, ki so potrebni za izvedbo obravnavanega 

postopka, ter vse podatkovne izhode, ki nastanejo kot rezultat izvedbe postopka. 

Torej predstavljajo sporočila, ki potekajo med postopki oziroma med postopki in 

zunanjim svetom. 

Koncept zbirka podatkov se uporablja za modeliranje podatkovnih zbirk, ki nastajajo 

v okviru modeliranega informacijskega sistema in so lahko na poljubnemu mediju, 

bodisi klasičnem ali na sodobnih računalniških spominskih medijih. Za ta koncept je 

značilno, da je prek podatkovnih tokov vedno povezan s procesi. Podatkovni tokovi, 
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ki vodijo v zbirke podatkov, izstopajo iz postopkov. Tokovi, ki vodijo iz zbirke 

podatkov, vstopajo v postopke (Kovačič in Vintar, 1994). 

Zunanje entitete so koncept, s katerim predstavimo tiste zunanje elemente, s katerimi 

sistem komunicira. Od njih prihajajo vhodni podatki, vanje se stekajo izhodni 

podatki oziroma rezultati sistema. Pogosto so zunanje entitete povzročitelji 

dogodkov, ki sprožijo izvajanje določenega procesa. To so lahko ljudje, uporabniki 

sistema, poslovni partnerji, organizacije itd., za katere je značilno, da niso pod 

kontrolo sistema (Whitten in Bentley, 2005). 

6.4.1 Kontekstni diagram toka podatkov 

Kontekstni diagram toka podatkov je prvi diagram toka podatkov, ki ga začrtamo pri 

modeliranju poslovnega procesa. V njem je prikazan kontekst delovanja poslovnega 

procesa. Cel poslovni proces se prikaže kot en sam proces (proces 0). Prikaže nam 

vse zunanje entitete, ki izmenjujejo informacije s sistemom, ki izvaja poslovni 

proces. Diagram na sliki 15 nam prikazuje, da imamo dve zunanji entiteti in sicer 

dobavitelja, ki dobavlja material za sestavo klimatskih naprav in delavca, ki fizično 

izvaja sestavo klimatskih naprav. Proces 0 pa predstavlja izdelovanje klimatskih 

naprav. Poleg procesa izdelovanje je vanj všteto še naročanje materiala, ki ga delavci 

potrebujejo za sestavo in naročanje delavcem kdaj morajo sestaviti klimatsko 

napravo. 

0. Izdelovanje 

klimatskih naprav
Delavec DobaviteljNaročilo

Potrditev naročila

Obvestilo o zamudi

Poročilo

Potrditev poročila

Datum zaključka

Nov datum zaključka

Naročilo materiala

Potrditev naročila

Datum dobave

Dobava materiala

 

Slika 15: Kontekstni diagram toka podatkov  
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6.4.2 Sistemski diagram toka podatkov nivoja 0 

V diagramu nivoja 0 razdelimo osnovni proces iz diagrama konteksta na pod procese 

in dodamo podatkovno skladišče. 

1. Naročanje

2. Sestavljanje 

klimatskih naprav

3. Pakiranje

4. Izvoz iz 

proizvodnje

Delavec

Dobavitelj

Evidenca 

naročil

Evidenca 

izvozov

Naročilo

Potrditev naročila

Datum dobave

Podatki o naročilu

Ukaz za delo

Poročilo o sestavi

Pregled sestave

Material za sestavo

Naročilo za pakiranje

Potrditev naročila

Podatki o pakiranju

Podatki o zapakiranih klimah

Klime na paletah

Podatki o izvozu

Podatki o paketih

Podatki o materialu

 

Slika 16: Sistemski diagram toka podatkov nivoja 0  

Slika 16 nam prikazuje sistemski diagram toka podatkov, iz katerega je razvidno, da 

je proces razdeljen na štiri podprocese. Ti podprocesi so: naročanje, ki da naročilo 

dobavitelju za dobavo sestavnih delov klimatskih naprav, sestavljanje klimatskih 

naprav, katerega funkcija je da delavcu naloži ukaz za sestavo in mu omogoči tudi 

ustrezen material za delo, pakiranje in izvoz klimatskih naprav iz proizvodnje k 

naročnikom. Diagram ima dve zunanji entiteti. To sta delavec in dobavitelj, ki je 

mišljen kot dobavitelj za dobavo materiala, ki ga delavec potrebuje za sestavo 
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klimatskih naprav. Imamo dve podatkovni skladišči in sicer evidenco naročil v kateri 

se shranjujejo vsa naročila in evidenco izvozov, kjer se hranijo podatki o izvozu iz 

proizvodnje. 

6.5 Konceptualni entitetno-relacijski diagram 

Podatkovno modeliranje je formalni način predstavitve zbirke konceptov, ki se 

uporabljajo v poslovnem sistemu. Predstavlja ljudi, stvari in kraje ter relacije med 

njimi. Z opisovanjem informacijskih struktur in poslovnih pravil določimo zahteve 

oziroma ustrežemo zahtevam informacijskega sistema. Modeliranje podatkov je 

postopek opisovanja informacijskih struktur in poslovnih pravil, da bi določili 

zahteve oziroma ustregli zahtevam informacijskega sistema. (Gradišar in drugi, 

2005). V tem podpoglavju smo kot primer razvili podatkovni model za podporo 

evidentiranja naročil strank podjetja in vodenje zalog sestavnih delov v skladišču.  

Kardinalnost tipa povezave Grafični prikaz 

1:1 
 

1:N 
 

N:M 
 

 

Slika 17: Grafični prikaz tipov povezave 

Ker se pri entitetno-relacijskem diagramu pojavi kardinalnost povezav, si na sliki 17 

ogledamo, kaj te povezave pomenijo. Ločimo tri glavne tipe glede na števnost 

povezav: 1:1 (ena proti ena), 1:N (ena proti mnogo) in N:M (mnogo proti mnogo). 

Prva števnost relacije med dvema entitetama pomeni, da enemu primerku prve 

entitete ustreza en primerek druge entitete. Primer take števnosti je relacija 

PREBIVALEC – DRŽAVLJAN. Druga števnost (ena proti mnogo) pomeni, da 

enemu primerku iz prve entitete ustreza več primerkov iz druge entitete, enemu 

primerku iz druge entitete pa ustreza eden primerek iz prve entitete. Takih relacij je v 

praksi največ; primer take števnosti je relacija med NAPRAVO in SESTAVNIMI 
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DELI. Tretja števnost (mnogo proti mnogo) pomeni, da enemu primerku iz prve 

entitete ustreza več primerkov iz druge entitete, prav tako pa enemu primerku iz 

druge entitete ustreza več primerkov iz prve entitete. Primer take števnosti je relacija 

PROFESOR – ŠTUDENT. 

 

Slika 18: Konceptualni entitetno-relacijski diagram  

Slika 18 nam prikazuje konceptualni entitetno-relacijski diagram, v katerem je 

razvidna konceptualna zasnova baze podatkov informacijskega sistema. Model 

sestavlja pet medsebojno povezanih entitet. Te entitete so: STRANKA, ki predstavlja 

kupca klimatske naprave, DOBAVITELJ, ki dobavi material delavcu, 

SESTAVNI_DEL, ki je potreben za sestavo klimatske naprave, DELAVEC, ki delo 

v proizvodnji fizično izvaja in NAROČILO, ki je potrebno, da ima delavec sploh 

delo. Entiteto STRANKA smo povezali z entiteto NAROČILO z relacijo 1:M, saj 

ima ena stranka lahko več naročil. Entiteta DELAVEC je povezana z entiteto 

NAROČILO prav tako z relacijo 1:M, ker tudi delavec poskrbi za več naročil. 

Entiteta NAROČILO je povezana z entiteto SESTAVNI_DEL z relacijo N:M saj za 

izpolnitev enega naročila potrebujemo več sestavnih delov, en sestavni del pa lahko 

nastopa na več naročilih.  
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6.6 Logični entitetno-relacijski diagram 

Razlika med logičnim in konceptualnim modelom je v bistvu samo v tem, da 

»logični«  vsebuje definirane primarne ključe in tuje ključe. Razlika pa je tudi ta, da 

logični diagram vsebuje podatke kot so ime oz. naziv, priimek, naslov, država, datum 

rojstva, telefon, naslov e-pošte. Na primer entiteta delavca, vsebuje ime delavca, 

priimek delavca, datum rojstva delavca in naslov delavca. Kot primarni ključ je 

definiran ID_delavca. Logični entitetno-relacijski diagram je prikazan na sliki 19.  

STRANKA

ID_Stranke

Naziv

Naslov

Država

DavčnaŠtevilka

DELAVEC

ID_Delavca

Ime

Priimek

DatumRojstva

Naslov

Pošta

DOBAVITELJ

ID_Dobavitelja

Naziv

Naslov

Država

Telefon

e-mail

NAROČILO

ID_Naročila

Rok Izdelave

Datum Naročila

ID_Delavca

ID_Stranke

Status

NAROČILO_SESTAVNI_DEL

ID_Narocilo_Sestavni_Del

ID_SestavnegaDela

ID_Narocila

Količina

SESTAVNI_DEL

ID_SestavnegaDela

Ime_Izdelka

Vrsta

Znamka

ID_Dobavitelja

Zaloga
 

Slika 19: Logični entitetno-relacijski diagram  

Tabela STRANKA ima definiran primarni ključ kot ID_Stranke, DELAVEC 

ID_Delavca, DOBAVITELJ ID_Dobavitelja, NAROČILO ID_Naročila. Poleg 

primarnega ključa v tabeli NAROČILO imamo še dva tuja ključa in sicer 

ID_Delavca in ID_Stranke. Pri tabeli SESTAVNI_DEL pa je primarni ključ 

ID_SestavnegaDela, tuji ključ pa je ID_Dobavitelja.  Ostala nam je še zadnja tabela 
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in sicer NAROČILO_SESTAVNI_DEL. To tabelo smo dodali, ker je bila v 

konceptualnem modelu povezava N:M, v logičnem entitetno- relacijskem diagramu 

pa ta povezava N:M ne obstaja, zato jo je bilo potrebno »razbiti«.  Tako smo v tem 

diagramu naredili še eno tabelo in jo poimenovali Naročila_Sestavni Deli.  

6.7 Fizični podatkovni model 

Fizični podatkovni model (slika 20) prikazuje organizacijo podatkov v dejanski 

obliki, v kateri bodo shranjeni v bazi podatkov in je v bistvu pretvorba logičnega  

modela na izbrano programsko in strojno opremo. Pri fizičnem modelu je dodatno 

prikazan tip podatkov, ki jih uporabimo v sistemu (npr. za DatumRojstva uporabimo 

podatkovni tip DATETIME; Količino želimo prikazati kot celo število, zato 

uporabimo celoštevilski podatkovni tip INTEGER; ostala podatkovna polja 

predstavimo kot niz znakov, zato uporabimo tip VARCHAR – številka, sledi v 

oklepaju, pomeni število znakov v nizu oziroma dolžino niza znakov). 

STRANKA

ID_Stranke VARCHAR(20)

Naziv VARCHAR(30)

Naslov VARCHAR(30)

Država VARCHAR(30)

DavčnaŠtevilka VARCHAR(8)

DELAVEC

ID_Delavca VARCHAR(20)

Ime VARCHAR(30)

Priimek VARCHAR(30)

DatumRojstva DATETIME

Naslov VARCHAR(30)

Pošta VARCHAR(30)

DOBAVITELJ

ID_Dobavitelja VARCHAR(20)

Naziv VARCHAR(50)

Naslov VARCHAR(30)

Država VARCHAR(30)

Telefon INTEGER

e-mail VARCHAR(30)

NAROČILO

ID_Naročila VARCHAR(20)

Rok Izdelave DATETIME

Datum Naročila DATETIME

ID_Delavca VARCHAR(20)

ID_Stranke VARCHAR(20)

Status INTEGER

NAROČILO_SESTAVNI_DEL

ID_Narocilo_Sestavni_Del VARCHAR(20)

ID_SestavnegaDela VARCHAR(20)

ID_Narocila VARCHAR(20)

Količina INTEGER

SESTAVNI_DEL

ID_SestavnegaDela VARCHAR(20)

Ime_Izdelka VARCHAR(30)

Vrsta VARCHAR(30)

Znamka VARCHAR(20)

ID_Dobavitelja VARCHAR(20)

Zaloga INTEGER
 

Slika 20: Fizični podatkovni model  
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7 IZDELAVA PODATKOVNE BAZE V ORODJU ACCESS 

Podatkovna baza je strukturirana zbirka medsebojno povezanih podatkov, ki je 

shranjena na računalniškem nosilcu podatkov (Gradišar in drugi, 2005). Podatki 

predstavljajo za organizacije enega od ključnih virov poslovanja, saj večina opravil 

na vseh nivojih organizacije danes temelji na informacijah. Podatke je potemtakem 

potrebno organizirati, hraniti in varovati, da bi jih lahko učinkovito uporabljali in s 

tem pridobili kar največjo korist. Tehnologiji, ki se uporabljata v ta namen, sta 

predvsem podatkovne baze in sistemi za upravljanje z njimi.  

V podatkovnih bazah hranimo podatke o entitetah. To so predmeti in dogodki, ki so 

povezani s poslovanjem organizacije, pa tudi o povezavah med njimi. Za podjetje je 

stranka entiteta, saj ga o njej zanimajo vrednosti nekaterih lastnosti oziroma podatki, 

kot so na primer naziv, naslov, kontakt in podobno. Tipične entitete so še dobavitelj, 

izdelek, delavec. Poleg podatkov o entitetah pa nas zanimajo tudi povezave med 

njimi in jih prav tako hranimo v podatkovnih bazah.  

7.1 Namen uporabe podatkovne baze v organizaciji 

Podatkovne baze se v poslovnih okoljih uporabljajo predvsem v dva namena. To je 

za hranjenje podatkov za izvajanje poslovnih operacij oziroma za izvajanje 

operativnih poslovnih procesov, ter za zagotavljanje podatkov za potrebe 

managementa oziroma pokrivanje informacijskih potreb pri načrtovanju, spremljanju 

in odločanju (Gradišar in drugi, 2005). 

7.2 Logična zasnova baze podatkov 

V primeru razvoja logične zasnove, temelječe na relacijskem modelu, katerega 

končni rezultat je logični model prototipne baze podatkov, postopek zajema več 

nadaljnjih zaporednih korakov (Kovačič in Vintar, 1994; Whitten in Bentley, 2005). 

Najprej ustrezno predstavimo entitete, ugotovljene v fazi razvoja E-R modela. Vsaka 

entiteta se neposredno pretvori v relacijo relacijskega modela podatkov. Pri tem vsi 

ključni in neključni atributi relacije ostanejo enaki, kot so bili v entiteti iz katere je 

relacija nastala (Kovačič in Vintar, 1994). 
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7.3 Struktura izdelane baze podatkov 

S pomočjo programa Microsoft Office Access smo izdelali bazo podatkov za model 

podatkov, ki smo ga oblikovali v prejšnjem poglavju. Na sliki 21 je šest entitet: 

Delavec, Naročilo, Stranka, Dobavitelj, Sestavni del in Naročilo_Sestavni del.  

 

Slika 21: Entitete in relacije v bazi podatkov Access  

7.4 SQL 

Ob mehanizmu za delo s tabelami, ki so pod nadzorom krmilnega sistema baz 

podatkov, mora sodobno informacijsko orodje vsebovati tudi ustrezen visoko 

nivojski programski jezik za enostavno delo s tabelarno predstavljenimi podatki. 

SQL (angl. Structured Query Language) je s stališča uporabe visokonivojski, 

angleškemu jeziku podoben programski jezik, ki je ratificiran kot standardni jezik za 

delo s krmilnimi sistemi relacijskih baz podatkov (Kovačič in Vintar, 1994). 

7.5 Primeri poizvedovalnih stavkov SQL 

Za prikaz delovanja podatkovnega modela in poizvedovanja v bazi podatkov smo s 

programom Microsoft Access izdelali izmišljeno bazo podatkov in naredili manjšo 

poizvedbo z SQL stavki. 
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7.5.1 Prva poizvedba z SQL stavki 

Želimo izpisati seznam imen in priimkov delavcev in njihovih datumov rojstva, ki 

bodo v letu 2012 praznovali 30 let, razvrščeno po datumu rojstva od najstarejšega do 

najmlajšega. 

SELECT Ime, Priimek, DatumRojstva 
FROM Delavec 
WHERE DatumRojstva BETWEEN #1/1/1982# AND #31/12/1982# 
ORDER BY DatumRojstva ASC; 
 

 

Slika 22: Seznam delavcev kot rezultat poizvedbe SQL  

Slika 22 nam prikazuje izpisane podatke poizvedbe z SQL stavki. Zgoraj vidimo, da 

v letu 2012 praznuje 30 let šest oseb in da so poizvedbe res razvrščene od 

najstarejšega do najmlajšega. 

7.5.2 Druga poizvedba z SQL stavki 

Želimo prikazati stanje zalog v informacijskem sistemu, pri čemer ne upoštevamo 

naročil, ki so v pripravi. Zato zaloge izpišemo samo iz tabele SESTAVNI_DEL. 

Seznam uredimo po abecedi imen izdelkov. Rezultat poizvedbe prikazuje slika 23. 

SELECT Ime_Izdelka, Vrsta, Znamka, Zaloga 
FROM Sestavni_del 
ORDER BY Ime_Izdelka ASC; 
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Slika 23: Seznam izdelkov z zalogo  

7.5.3 Tretja poizvedba z SQL stavki 

Denimo, da želimo prikazati stanje zalog po izdelkih, upoštevajoč tudi naročila v 

pripravi (status = 0). Takrat poizvedba v jeziku SQL postane bolj zapletena, saj mora 

podatke zajemati iz treh povezanih tabel, pri čemer za vsoto naročenih kosov 

uporabimo agregacijsko funkcijo za vsoto (SUM). Rezultat poizvedbe je prikazan na 

sliki 24. 

SELECT Sestavni_del.Ime_Izdelka,  
  Sestavni_del.Zaloga, 
  SUM(Narocilo_Sestavni_del.kolicina) AS Naročena_količina,  
  (Sestavni_del.Zaloga -  SUM(Narocilo_Sestavni_del.kolicina)) AS Razlika 
FROM Narocilo, Narocilo_Sestavni_del, Sestavni_del 
WHERE (Narocilo.Status = 0) AND 
  (Narocilo.ID_narocila = Narocilo_Sestavni_del.ID_Narocila) AND 
  (Narocilo_Sestavni_del.ID_SestavnegaDela = Sestavni_del.ID_SestavnegaDela) 
GROUP BY  Sestavni_del.Ime_Izdelka;   
 

 

Slika 24: Seznam izdelkov z zalogo, naročeno količino in dejansko razliko  
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8 EVIDENTIRANJE ZALOG V INFORMACIJSKEM SISTEMU 

Zagotavljanje optimalne ravni zalog je glavna naloga kakovostnega skladiščenja v 

podjetjih. Prav tako je potrebno, da evidentirana količina blaga ustreza dejanski 

količini v skladišču. A temu ni vedno tako, saj se povsod pojavlja problem 

neujemanja zalog. V tem poglavju se bomo osredotočili prav na ta problem 

neujemanja zalog med informacijskim sistemom in dejansko količino v skladišču.  

8.1 Definicija zaloge 

Zaloga je uskladiščena zbirka materialnih virov v sistemu transformacije vhodov in 

izhodov. Zaloga se razume tudi kot količina blaga, shranjena na določenem mestu v 

podjetju.  

V podjetju se zaloge pojavljajo skozi cel proces, in sicer na začetku so zaloge 

materiala na vhodu v transformacijski sistem, potem so tu medfazne zaloge 

nedokončane proizvodnje oziroma polizdelkov, ter zaloge gotovih izdelkov na 

izhodu iz transformacijskega sistema. 

 

Slika 25: Potek gibanja zalog v procesu (prirejeno po: Črešnar, 2012) 

Slika 25 prikazuje gibanje zalog od vhoda, se pravi od začetka procesa, do konca 

procesa. 

8.2 Prednosti in slabosti zalog 

Kot vsaka stvar imajo tudi zaloge dobre in slabe lastnosti, strmeti pa je potrebno k 

iskanju optimalnega ravnovesja. Z zalogami nadomeščamo pomanjkljivost 

oskrbovalne verige, saj te po eni strani omogočajo neprekinjeno proizvodnjo, po 
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drugi strani pa povzročajo stroške, saj je v njih vezan kapital, ki bi ga lahko uporabili 

drugje. 

8.3 Vrste zalog 

Z zalogami se običajno ne posluje tako, da bi najprej počakali, da bi do konca 

porabili staro zalogo, in šele nato naročili novo. Zato je za določitev količine blaga 

na zalogi upoštevati tudi dinamiko naročil. V splošnem ločimo različne vrste zalog: 

minimalna zaloga, signalna zaloga, maksimalna zaloga, optimalna zaloga, 

prekomerna zaloga, nekurantna zaloga, varnostna zaloga, izločena zaloga ter krizna 

zaloga (Črešnar, 2012). V nadaljevanju bomo vsako vrsto zaloge na kratko opisali. 

 Minimalna zaloga je zaloga, ki tudi pri malo povečanem obsegu proizvodnje 

in ob majhnem povečanju dobavnih rokov ne poide. 

 Signalna zaloga je zaloga, pri kateri je treba sprožiti nabavni proces. Zaloga 

mora biti tako visoka, da zanesljivo ne zmanjka prej, preden dobavimo novo. 

 Maksimalna zaloga je zaloga, pri kateri so stroški nabave in skladiščenja v 

ravnovesju z dovoljeno vezavo obratnih sredstev. 

 Optimalna zaloga je zaloga, ki je vezana na stroške in predstavlja tisto 

količino materiala v skladišču, ki povzroča najnižje stroške nabave, dostave 

in skladiščenja. 

 Prekomerna zaloga je zaloga, ki predstavlja višek materiala. Opozarja nas, da 

moramo nehati z nabavo oziroma moramo morda prodati višek materiala. 

Takšne zaloge povzročajo vezavo dodatnih finančnih sredstev, upočasnjujejo 

procese obračanja zalog in povečujejo stroške skladiščenja. Takšne zaloge 

hitro pripeljejo do nekurantnih zalog. 

 Nekurantna zaloga je zaloga, za katero smatramo, da se v naslednjem obdobju 

ne bo obračala. Sem spadajo materiali, ki so zastareli ali pa so izgubili 

zahtevane lastnosti. 

 Varnostna zaloga je zaloga, pri kateri je material nabavljen in skladiščen za 

premostitve v primeru nihanj potreb ali za posebne namene. 
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 Izločena zaloga je zaloga materiala nižje kakovosti, ki se jih izloča v 

posebnem skladiščnem prostoru do reklamacije. 

 Krizna zaloga je zaloga namenjena kriznim situacijam, kot so elementarne 

nesreče, vojne in druge motnje na tržišču. 

8.4 Povezani procesi z zalogami 

UPRAVLJANJE 

POTREB

OPTIMIRANJE 

NAROČENIH 

KOLIČIN

IZBOR 

DOBAVITELJEV
NAROČANJE

DOBAVA

TRANSPORT V 

PODJETJE

PREVZEMNI 

POSTOPEK

PRIPRAVA NA 

SKLADIŠČENEJ

SKLADIŠČENJE
PREVZEMNI 

POSTOPEK

PRIPRAVA NA 
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TRANSPORT DO 
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Slika 26: Proces načrtovanja zalog (prirejeno po: Črešnar, 2012) 

Slika 26 prikazuje proces načrtovanja zalog, ki se začne s planiranjem. Planiramo 

optimalno raven zalog. V podjetju, kjer sem opravljala praktično usposabljanje, smo 

planirali novo zalogo takrat, ko je informacijski sistem dal signal, da je zaloga padla 

pod varnostno zalogo. Varnostna zaloga na artiklih pa je bila določena glede na 

pretekle transakcije artikla. Če smo, na primer, predvidevali, da je pričakovani 

(planirani) promet z izdelki velik, smo jih na zalogo naročili več in s tem zmanjšali 

tveganje, da bi zaradi prazne zaloge upočasnili proizvodni proces. Planiranju sledi 

nabava izdelkov, nato skladiščenje, na koncu pa izdaja. 

Planiranje Nabava Skladiščenje Izdaja 
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8.5 Naročanje zaloge 

Sistem zalog in procese povezane z zalogami je potrebno ves čas nadzorovati, saj 

nenehno prihajajo nova naročila kupcev, povpraševanje pa se črpa iz zaloge v 

podjetju. Tako se v povezanih procesih vedno pojavlja dilema, koliko kosov naročiti, 

kdaj jih naročiti in kako nadzorovati sistem. 

V podjetju, kjer sem opravljala praktično usposabljanje, se je zalogo naročalo preko 

seje pregledna tabla zaloge, ki je prikazana na sliki 27. 

 

Slika 27: Naročanje zaloge skozi pregledno tablo zaloge 

 

Na sliki 27 vidimo, da si lahko ogledamo katerokoli skladišče, ki je evidentirano v 

podjetju. V našem primeru na sliki je to regalno skladišče, ki je v podjetju 

evidentirano pod številko 151. 
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8.5.1 Postopek naročanja izdelkov na zalogo 

Postopek za naročanje izdelkov je naslednji. Najprej si v informacijskem sistemu 

odpremo sejo pregledna tabla zaloge. V prazen okvirček, ki je z rdečo barvo označen 

na sliki 27, vpišemo številko 151, ker naročamo izdelke za to skladišče. Naredimo si 

izpis vseh izdelkov, ki so in ki niso na zalogi. To v podjetju delamo kar s pomočjo 

Microsoft Office Excel programa, ker je delo z njim najlažje in najmanj zamudno, pa 

tudi izvoz podatkov iz seje je razmeroma enostaven. 

Ko v Excelovem programu dobimo izpis vseh izdelkov, ki so v skladišču 151, si s 

pomočjo tega programa naredimo formulo, ki nam izračuna dejanske minuse. Izpis v 

Excelu nam je po vsebini podoben izpisu na sliki 28: artikel, razpoložljivo zalogo, 

razporejeno zalogo, ter naročeno zalogo. Prikaže tudi blokirano zalogo, ki pa za nas 

ni pomembna. 

 

Slika 28: Prikaz zaloge 

Ker blokirana zaloga za nas ni pomembna, si v Excelu ta stolpec pobrišemo, da nas 

kasneje ne bi motil. Najprej aktiviramo celico, v katero bomo vnesli formulo. 

Formulo sestavimo tako, da najprej označimo celico z razpoložljivo zalogo, ji 

seštejemo z naročeno zalogo ter odštejemo razporejeno. Rezultat postopka je 

prikazan na sliki 29. 
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Slika 29: Potek naročanja zaloge 

Ko vpišemo formulo, nam Excel samo v eni celici izračuna zalogo za en artikel; 

enako formulo uporabimo za vse izdelke tako, da jo enostavno prepišemo v spodnje 

vrstice. Rezultat je prikazan na sliki 30. 

 

Slika 30: Izpis negativnih zalog 

Predlagano število artiklov iz slike 30 še ni dokončno število za naročilo, ker se 

pojavlja dilema, koliko naročiti, če je še kaj razpoložljive zaloge. Ker nam v 

informacijskem sistemu lahko kaže zalogo, čeprav je fizično nimamo, običajno 

naročamo več kot je dejanskega minusa. Dogovorjeno je, da izdelke naročamo 

zaokroženo na deset navzgor. Če se prikaže primanjkljaj za 13 izdelkov, jih glede na 

notranji dogovor naročimo 20.   
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Slika 31: Končno naročilo 

Slika 31 predstavlja končno naročilo izdelkov, ki jih naročamo za zalogo. Minuse 

zaokrožimo na 10 navzgor, napišemo še želeni datum prevzema izdelkov v skladišče,  

ki ga javi sistem. Običajno ga malo priredimo, da pridejo izdelki na zalogo kakšen 

dan prej. Naročilo nato pošljemo še v plansko informacijsko službo, ki ga vnese v 

informacijski sistem in razdeli delovne naloge po proizvodnji. 

8.6 Primanjkljaj izdelkov na zalogi 

Velikokrat se zgodi, da evidentirana količina v informacijskem sistemu ne ustreza 

dejanski količini v skladišču, čeprav bi morala. Razlogov za to je lahko več. Po 

našem mnenju eden izmed razlogov zasluži posebno pozornost. To je površnost pri 

delu v proizvodnji, kjer ne izdelajo dogovorjenega števila izdelkov, kar se ugotovi 

šele pri pakiranju. Skozi celo proizvodnjo se zaključuje naloge s številom kosov, ki 

so bili naročeni, čeprav dejansko manjkata en ali dva kosa. Res se dva kosa ne sliši 

veliko, vendar ta dva zabeležena kosa povzročita zmedo v skladišču, kar lahko 

pripelje tudi do nesoglasij v podjetju. Planer proizvodnje je odgovoren za nastalo 

zmedo med dejanskim in evidentiranim številom izdelkov. Dolžan je raziskati, zakaj 

je prišlo premalo izdelkov na zalogo, ter nepravilnosti odpraviti. 

Slika 32 prikazuje seznam izdelkov, pri katerih je količina, dostavljena v skladišče, 

premajhna glede na ocenjene potrebe. Zraven pa so zapisani še številke delovnih 

nalogov, na osnovi katerih so bili ti izdelki narejeni. Tako tabelo se pošlje planerju 

proizvodnje, da razišče vzroke za premajhno dostavljeno količino in preveri, kaj se je 

z izdelki dejansko dogajalo. 



44 

 

 

811540049                 ADAPTER   XXIX 390/449         11.8.2012 13:00 1Z1009167 

841100542                 OD-4/K1 600                    6.8.2012 9:05 1Z1009168 

849082004                 AR-13/V  625 x 75              2.8.2012 12:37 1Z1009201 

849100606                 KD-1A 7                        11.8.2012 17:19 1Z1009122 
 

Slika 32: Primanjkljaj izdelkov 

Da bi zgoraj omenjeni problem površnosti zmanjšali, predlagamo drugačen prevzem 

izdelkov v skladišču. V informacijskem sistemu Baan se prevzeme, ki jih je potrebno 

narediti iz proizvodnje, naredi kar s tako količino, kot je ponujena, čeprav se včasih 

ne ve natančno, ali zabeležena količina dejansko ustreza prevzeti količini. Zaradi 

tega bi lahko prevzeme iz proizvodnje delali ravno tako kot prevzeme iz trgovine. 

Prevzeme iz proizvodnje bi začeli delati tako, da se pred prevzemom prešteje, koliko 

izdelkov je prišlo na zalogo in bi hkrati naredili še sprotno inventuro tistih izdelkov, 

ki so na zalogi. Šele ko so izdelki prešteti, bi naredili prevzem novih izdelkov, ki so 

prišli na zalogo in povečujejo dejansko stanje. Tako si lahko ves čas evidentiramo, 

koliko izdelkov prihaja in odhaja iz skladišča, pri čemer lahko rečemo, da vsak dan 

izvajamo manjšo inventuro izdelkov, ki pridejo na zalogo.  

Drugi problem, ki lahko posredno vpliva na neujemanje dejanskih in evidentiranih 

zalog, je problem »nujnih« dvigov iz skladišča. Čeprav so postopki pravilnega 

prevzema izdelkov iz skladišča še tako podrobno opisani, se občasno najde kakšen 

delavec, ki ne ve, kako poteka delo v skladiščenju in v »nujnih« primerih vzame 

izdelek iz skladišča brez ustrezne »papirologije«. Razumljivo je, da je to upravičeno 

v nujnih primerih, ko je potrebno urgentno poskrbeti za stranko, ki že čaka zunaj na 

dvorišču; za ustrezno evidentiranje lahko poskrbimo kasneje, vendar pa tega ne 

smemo pozabiti. Običajno si je potrebno vzeti le minuto časa, da se pove, kaj smo 

vzeli iz skladišča in koliko kosov.  

Za neujemanje zalog med dejanskim stanjem in evidentirano količino je tu še 

dejavnik zavzetosti. Delavci v proizvodnji v svojem osem urnem delavnem času 

stremijo k temu, da v osmih urah naredijo čim več, pa naj bodo izdelki narejeni 

kakovostno ali ne. Proizvodni proces ni zavzet za čim boljšo izdelavo izdelkov, 

temveč čim hitrejšo izdelavo izdelkov. Tudi zaradi tega dejavnika se pojavlja 
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neujemanje zalog. Delavci so veseli, če v osmih urah naredijo veliko izdelkov, 

vendar se ne vprašajo, ali so jih naredili kakovostno. Večji strošek je, če se izdelek 

ne naredi kakovostno, saj ga je potrebno narediti še enkrat, starega pa zavreči, saj si z 

nekakovostnim izdelkom nimaš kaj pomagati. Kupcu slabega izdelka ne moremo 

izročiti, saj smo mu zagotovili, da ga bomo kakovostno izdelali. Take napake nas 

lahko stanejo še več, saj lahko poleg težav z usklajevanjem evidenc ob izločanju 

škarta izgubimo tudi zaupanje kupca. 

Spoznali smo, da so vsi zgoraj našteti dejavniki človeške narave. Tako obnašanje 

povzroči ob letnih inventurah nezanemarljive stroške, ki se pojavijo zaradi 

neujemanja zalog, kar je velika slabost za podjetje. Verjamemo, da bi se lahko vsi 

bolj zavzeto usmerili k cilju, da skladiščno poslovanje ne bi imelo toliko nepotrebnih 

stroškov. Ti se pojavijo, ko je treba izdelke bodisi še enkrat narediti, da so 

kakovostno izdelani, bodisi ob izgubah, ko se dejansko in evidentirano stanje ne 

ujemata. Če bi se vsi držali predpisanih postopkov, ki govorijo o tem, da je potrebno 

vse evidentirati, kar prihaja in odhaja iz skladišča, bi se lahko problem neujemanja 

zmanjšal za 50% ali več. To bi tudi za podjetje pomenilo manj stroškov. Stroške, ki 

smo jih prej namenili, da pokrijemo izgubo zaradi človeških faktorjev, bi lahko 

investirali v kaj drugega, po vsej verjetnosti bolj inovativnega.   
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9 ZAKLJUČEK 

Izpeljava in ureditev optimalne ravni zalog v skladišču sta glavna dejavnika 

kakovostnega skladiščenja. Za učinkovito skladiščenje moramo v osnovi  poskrbeti, 

da je v skladišču vedno na voljo optimalna raven zalog, seveda pa tudi, da je zaloga 

enaka dejanski količini ter količini, ki jo prikazuje informacijski sistem. 

V diplomskem delu Uvedba informacijskega sistema za potrebe logistike in 

skladiščenja smo opredelili pomemben del o logistiki in skladiščenju. Predstavili smo 

skladiščne procese, ki se jih izvaja za potrebe podjetja. To so predvsem prevzemi, 

skladiščenje, predlog izdaje, izdaja materiala za odpremo in odprema. 

Glavni cilj diplomskega dela je bil predstaviti skladiščne postopke ter obravnavati 

problematiko neujemanja dejanskih zalog z evidentirano količino. Pri tem smo 

vsebino obravnavali z informacijskega stališča. Pregledali smo, kako deluje 

informacijski sistem Baan, ki ga uporablja podjetje in pokriva vse ključne procese v 

podjetju. Opredelili smo pojem informacijski sistem ter modelirali proces in podatke 

za skladiščni informacijski sistem. Spoznali smo, kaj so entiteta, atribut, grafično 

smo prikazali osnovne procese diagrama toka podatkov. Spoznali smo, kakšna je 

razlika med konceptualnim, logičnim in fizičnim modelom podatkov. Izdelali smo 

bazo podatkov v Microsoft Office Access ter naredili poizvedbe v izdelani bazi 

podatkov. 

Velik problem v podjetjih je predvsem neujemanje zalog med dejansko in 

evidentirano količino. Razlogov za to je lahko več. Našteli smo glavne vzroke in jih 

posebej opisali. Predlagali smo nekatere izboljšave v postopkih, ki bi lahko pripeljali 

do zmanjšanja neujemanja dejanskih zalog z evidentiranimi.  

Dejstvo je, da vseh razlogov za neujemanje ne moremo odpraviti, saj jih je veliko. To 

velja predvsem takrat, ko je veliko dela v proizvodnji in prihaja do velike 

obremenjenosti zaposlenih z delom. Ker pa napake v procesih s seboj prinašajo tudi 

veliko slabe volje, se je potrebno za izboljšave nenehno truditi in stremeti k boljšim 

rezultatom. 
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