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Живео живот ИС
Уопштено

Шта је информациони систем тј пословни информациони систем?

• систем „свега и свачега“ који као своје излазе даје информације

Због чега имамо или успостављамо систем од „свега и свачега“?

• због неког ЦИЉА. Ако је циљ успешно пословање, онда излази из тог система 
морају да буду информације које нам омогућавају успешно пословање.

• „свега и свачега“ би могло обухватити: људе са одговарaјућим знањима, разне 
чињеница о дешавањима и појавама тј. података, начине организације, разне алате, 
других пословних ресурса и чинилаца



Одавде произилази да податак који је тачан, правовремен и
разумљив није информација до тренутка док не сазнамо
коме је намењен и шта тај неко зна о ономе што му
саопштавамо.

Важност информација

Живео живот ИС
Уопштено - цитати



Додајмо и то да тачан и разумљив податак намењен некоме
није информација ако је доцкан. Овај поглед
правовремености је главни предуслов да неки податак
постане информација. Дакле, ако закаснимо у односу на
догађај ниједан податак није информација и зато је значај
ажурности података веома важан.

Важност информација

Живео живот ИС
Уопштено - цитати



Информација је само онај податак који утиче на смањење
незнања. Другим речима, податак је информација само за
оног ко не зна ништа о појави са којом га упознајемо.

Информација је, дакле, лична категорија. На пример, када
некоме ко је на киши кажемо “пада киша“ то за њега није
информација, а када то кажемо некоме ко је у соби и не види
какво је време напољу то јесте информација јер му је
смањила незнање о овој појави.

Живео живот ИС
Уопштено - цитати

Важност информација



Руководиоцима су потребни само они подаци који су за њих
нови, како би добили нова сазнања која би узели у обзир
приликом доношења одлука.

Важност информација

Живео живот ИС
Уопштено - цитати



Стварање аутоматизованог информационог система у
предузећу важан је предуслов овладавању информацијама
које су потребне за одлучивање.

Важност информација

Живео живот ИС
Уопштено - цитати



Данас је за успех потребна контрола прописаног понашања
и чврста технолошка дисциплина, што аутоматизовани
пословни информациони системи знатно лакше постижу.
Ако тога нема, јасно је да предузеће не влада информацијама.
Ово произилази из чињенице да је, ако ни због чег другог,
због неажурности података немогуће добити тачне и
правовремене извештаје.

Важност информација

Живео живот ИС
Уопштено - цитати



Живео живот ИС
Уопштено

• не постоји искључиви кривац или узрочник за било коју неправилност
• не губите време доказујући да постоји, већ то време дајте на квалитетно решење
• само синергија свих интерних чинилаца може дати резултат

• апликативна решења (алати у ПИС) и ЕРП као 
ОРКЕСТРАТОР само су неопходан услов за успешан и 
аутоматизован ПИС

прављачки



Живео живот ИС
Уопштено

Човек, живи организам = Фирма



Пут 1 Пут 2

Нове функционалности и захтеви

• циљ тј резултат да ли је основан?
• брзо решење? Да ли је стварно нужно или је предмет панике или исхитрености?
• решење које решава већину захтева без последица?

Да ли инвестирати у замену целог система или дорађивати постојећи?

• да ли допуњавати функционалности унутар једног решења или додати ново решење?
• да ли два најбоља решења у одређеним гранама дају најбољи укупан резултат?
• као и у животу, да ли нам „име“ само по себи гарантује успех?

Како се поставити у односу на рокове и како веровати истим?

Флуктуација кадра и како утиче на стање ПИС?

Живео живот ИС
Изазови – апликативни поглед
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„и јаре и паре“
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Структуирани подаци + неструктуирани подаци = сви подаци

Нема редудантних података

Нема две истине

Синхронизација два система

Живео живот ИС
Природна интеграција два система

ДМС

ЕРП



Не можемо је избећи, смањимо ризик, нађимо успешан компромис

Нема две истине, тј 1 податак на 1 месту (могуће давање информација у реалном 
времену)

• ако већ морамо да их копирамо, онда би само један систем требало да ажурира један логички сет података 
- није могућ рад у реалном времену, 
- ако се симулира онда је то велики ризик по ПИС,
притом је техничка подршка велики проблем

• ако поред копирања морате и да их ажурирате у оба система, а могуће чак и да исти сет података мењају оба 
система 

- првенствено лоше замишљена веза два система, 
- није могућ рад у реалном времену, нити било какво симулирање истог
- притом велики проблеми техничке природе и превелик ризик по тачност

Живео живот ИС
Синхронизација два система

Код размене пословних трансакција, докумената, важи правило
„где ја стадох ти продужи“

• потребно је да један систем заврши успешно посао над својим делом пословне трансакције, а потом други 
систем настави и допуни исту трансакцију или пак направи нову

• идеално би било да сваки систем има своју трансакцију-документ, а да су они јасно логички повезани

Систем увек мора бити конзистентан, без обзира на 
моменат и стање размене података два система
Пословна организација мора да се прилагоди, свим 
реалним манама синхронизације



Првих 25 година ИИБ

Куда даље?

Почеци
аутоматизованих ПИС

1970+

Врхунац информисаности
1985
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Врхунац разједнињености
1995

Врхунац нове информисаности
2010
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You tube:
the real reason for the 3rd Reich's downfall

Живео живот ИС
Човек = Фирма, развојни пут



You tube:
the real reason for the 3rd Reich's downfall

Хвала на пажњи…


