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MODULI PAKETA SISTEM 8 

SISTEM8 je poslovni informacijski sistem (ERP), za izvajanje in nadzor vseh poslovnih procesov v podjetju. 
Konkurenčna prednost paketa je velika prilagodljivost za področje planiranje in terminiranje proizvodnje. Paket 
deluje vzporedno v treh jezikih. Kvaliteto paketa potrjujejo tudi že številne namestitve v proizvodnih podjetjih v 
Švici in Nemčiji. 

Paket SISTEM8 sestavlja preko 20 modulov, ki jih delimo v dve skupini: 

 standardni moduli.. To so moduli, v katerih ni pričakovati večjih potreb po prilagoditvah. To so moduli, ki 
jih vsebuje tudi večina ostalih ERP programskih paketov na trgu  

 moduli proizvodnje. Konkurenčno prednost paketa predstavljajo prilagodljive rešitve teh modulov 

VSEBINA 

Standardni moduli: 
02 - Partnerji 
03 - Zaloge   
04 - Naročila kupcev 
05 - Glavna knjiga 
06 - Saldakonti kupcev 
07 - Saldakonti dobaviteljev 
09 - Nabava 
11 - Fakturiranje 
08 - Plače 
31 - Materialno 
14 - Projekti 
16 - Prodajna statistika 
22 - Kadri  
27 - Stroškovno knjigovodstvo  
28 - Osnovna sredstva 

Moduli proizvodnje: 
32/1 - Tehnologija (posovnice, postopki, operacije...) 
32/2 - Delovni nalogi 
32/3 - Planiranje 
32/4 - Kalkulacije 
35/5 - Nadzor proizvodnje 
32/6 - Terminiranje 
86    - Tehnična dokumentacija 

KARAKTERISTIKE 

Osnovne karakteristike paketa so: 

 velika prilagodljivost zahtevam posameznega uporabnika 

 širok nabor rešitev za PLANIRANJE IN TERMINIRANJE PROIZVODNJE 

 popolna integriranost z Windows okoljem in orodji zbirke Office 

 odprtost sistema 

 vzporedno delo v treh jezikih 

Paket deluje v okolju Windows (MS-SQL).  

PRILAGODITVE 

Osnovna karakteristika paketa je velika prilagodljivost specifičnim zahtevam uporabnika predvsem na področju 
planiranja in terminiranja proizvodnje. Fleksibilnost paketa zagotavlja uporabo paketa za vaše potrebe skozi 
daljše časovno obdobje, neglede na to kako se spreminjajo dejavniki, ki vplivajo na spremembo načina vašega 
poslovanja v prihodnje. 

Številne prilagoditve lahko izvaja uporabnik sam. Zahtevnejše prilagoditve izvede proizvajalec. Glavne 
prilagoditve/samoprilagoditve (navedene glede na zahtevnost izvedbe) so: 

 prilagoditve namizja (izgled, meniji...) 

 avtorizacije 

 nastavitve funkcionalnosti (vklop/izklop posameznih funkcionalnosti in kontrol) 

 nastavitve lastnih šifrantov nad posameznim poljem (podatkom) s kontrolami in prenosnimi polji 

 generirajne obrazcev, list, poročil (izvaja sam uporabnik) 

 prilagoditve ekranov (uporabnik) 
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 prilagoditve baze podatkov. (sprememba dolžin, tipov, formatov..., dodajanje lastnih podatkov v bazo, 
delo s podatki) 

Proizvajalec sproti izvaja tudi zahtevnejše oz. specifične prilagoditve, ki zahtevajo programiranje.. 

NAKUP IN VZDRŽEVANJE 

Okvirna cena paketa za 1 delovno postajo je od 750 - 1.500 EUR in je odvisna od števila modulov. Okvirna cena  

Okvirna cena paketa (večine modulov) za proizvodna podjetja je: 

 do 5 uporabnikov    8.000 EUR +60 ur uvajanja 

 5-10 uporabnikov  15.000 EUR +90 ur 

 10-20 uporabnikov 25.000 EUR +120 ur 

 nad 20   nad 30.000 +300 ur 

Cena letnega vzdrževanja in posodabljanja je 12-15% cene nakupa. 
 
 
 


