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Продуктивност – уопште

У материји коју ми посматрамо 
продуктивни могу да буду: 

пословни процеси појединачно и у 
целини гледано пословни систем

информациони систем

радно место тј радници

Продуктивности је однос излаза из 

операције/система који меримо у односу на 

улазе те операције/система



Морамо да се трудимо да „не прође воз“
али да притом „брзо не буде кусо“

Продуктивност – уопште



Организационо 
информациони 

системи

Техничко 
информатички 

системи

Основна 
делатност

Већа 
продуктивност

Продуктивност – на шта делујемо



Организационо 

правилно одредити 
пресечне/критичне тачке 

пословно-логичких целина у 
процесу

Ускладити радна места са 
тим тачкама по опису, 
одговорности, обиму

Одредити услове за 
прелазак са тачке на тачку тј 

наставак процеса и 
потребне контроле

На пресечним тачкама 
дефинисати начин и 

динамику обавештавања и 
извештавања

Дефинисати на којим од 
тачака се ради пресек на 

информационом току 
пословног процеса и у којим 

временским интервалима

Информационо

Продуктивност – како деловати?

Прво имати дефинисан циљ 
тј потребан/очекивани 

резултат



Убрзати ручни и полу аутоматизован унос – брзе маске, рад преко тастатуре, баркодови, 
РФ, директно са уређаја

Омогућити аутоматско настајање докумената у следу 

Сарадња са другим софтверским системима и њиховим подацима (б2б, еди, 
процесни системи)

Правилно одабрати машине и уређаје или чак целе процесне системе, 
имајући у виду скори долазак „IOT“

Директно повезивање у управљање са разним машинама, уређајима или 
целим процесним системима. Припрема за „IOT“

Стална координација и разграничавање надлежности више софтверских система 
унутар сопственог ИС уз правовремено обавештавање

Доступно, правовремено и тачно извештавање

Продуктивност – како деловати?
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Прво имати дефинисан циљ 
тј потребан/очекивани 

резултат



Извештавање

• Правовремено, доступно и тачно

• Потребно је имати квалитетан модел података и онда је 
извештавати лако

• Употреба веб и клауд технологија због доступности 

• Уколико је имплементација УПИСа комплетна, лако је добити 
билансе успеха по производу, о.ј, партнеру, некој групи 

Обавештавње и 
активно управљање 

процесом 

• Потребно је смањити времена између операција и самих процеса

• УПИС је добро интегрисан са процес сервером Лобо ток 
(„LoboTalk“) , на претходним скуповима смо доста причали о томе, 

• На ИИБ сајту постоје новински чланци које смо објавили на ову 
тему

Интеграција више 
софтвера у једном ИС

• По сваку цену избећи прекуцавање података

• Размена тј интерфејс мора да буде двострани

• Аналитика података два система треба да се логички подудара

• „Где ја стадох ти продужи“ – је главни принцип размене података 
два система

Примери за сусрете
• Паралелно са скупом имамо и презентације у паузи за 

извештавање

• Power BI 
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Кључни индикатори перформанси

Продаја

Продуктивност – Извештавање пример

Припремљени су налози за демо преглед и креирање извештаја преко веба, андроида или иоса.
Детаље погледајте у простору где презентујемо само „Power BI“

https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiODEzZGQxM2ItZDFiYS00OTI4LTkxOWItNzdhZTNkZGNlOGJkIiwidCI6IjA0ZTkyOTA0LWEwM2ItNDc2ZC05MzY4LTU0N2QyNjkxNjMzMyIsImMiOjh9
https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiODEzZGQxM2ItZDFiYS00OTI4LTkxOWItNzdhZTNkZGNlOGJkIiwidCI6IjA0ZTkyOTA0LWEwM2ItNDc2ZC05MzY4LTU0N2QyNjkxNjMzMyIsImMiOjh9
https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiZTNjMzgyODAtM2VhNy00MzI5LTk3OTAtMmRlMTc3NGNkNDY1IiwidCI6IjA0ZTkyOTA0LWEwM2ItNDc2ZC05MzY4LTU0N2QyNjkxNjMzMyIsImMiOjh9


Сарадња са 
спољним 

софтверским 
системима

• Б2Б, ЕДИ – искористити све што је већ неко унео 

• Ниво детаљности усаглашен

• Омогућавање директне међусобне употребе система

Одабир и 
повезивање са 

машинама и 
уређајима или на 

целе процесне 
системе

• Ускоро ће све машине и уређаји бити на интернету 
ствари („IoT“)

• Водити рачуна да је могуће лако да се управља у смислу 
конфигурације података који учествују у размени

• Прављење директног двосмерног управљања

• УПИС може да сиђе до машине, уређаја или целог 
процесног система

• УПИС може у неким случајевима да буде и процесни 
систем

Пример за сусрете
• Управљање и повезивање са разним техничким и 

информационим системима
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Продуктивност – неки од примера где УПИС управља разним техничким системима

АД Бачка – месна индустрија
Са неколико вага, штампача и индустријских бар код читача се прати ток полупроизвода од 
клања, преко полутки до пандлованог меса 

Конзул и Цмана – сточна храна
Директно из УПИС-а се пуни/покреће процесни систем који управља производњом хране а 
по завршетку производње се генеришу требовања за стварне утрошке и предајнице готовог 
производа. 

Црвенка и Жабаљ – фабрике шећера
УПИС директно управља процесом откупа преко колских вага и лабораторијом преко 
неколико мерних инструмената који контролишу квалитет репе на пријему.

Еликсир фуд – хладњача
УПИС директно управља откупом, као и евиденцијом у процесу смрзавања све то уз помоћ 
малих и великих вага постављених на право место у процесу. 

Бамби – производња кекса
Интерно развијено решење у производном погону које служи за унос требовања и 
предајница је директно повезано са УПИС пословном логиком и уноси податке у УПИС



Продуктивност – неки од примера где УПИС управља разним техничким системима

Из глобалног ЕРП (раније „CS3“ сада 
„SAP“) УПИС узима/прима радне 

налоге, производе, главне материјале

Из глобалног Лабораторијског ИС, УПИС 
прима параметре производње за сваки 

производ

Потом лансира радне листе по 
машинама и пуни ваге и етикетирке

одговарајућим подацима о производу, 
роковима, РН, декларацијама по 

тржишту…

Ваге у реалном времену мере готов 
производ и штампају етикету не 

дозвољавајући да прођу производи 
који одступају у тежини, сва мерења се 

бележе у УПИСу и евидентирају на 
радним листама по појединачној 

кутији. 

Независно од тога прате се директно 
параметри производње са мерних 

инструмената који анализирају узорке 
цигарета и резултати се приказују на 

графиконима поред сваке производне 
машине. 

Ти резултати и још неки додатни се 
одмах шаљу у Лабораторијски ИС, по 

јединственом броју узорка, који се 
касније по завршетку анализа везују за 

одговарајући радни налог.

БАТ Врање – Дуванска индустрија



Бржи ручни унос

• Унети брже, али тачно

• Оптимизовање уноса – мањи број поља, рад тастатуром, на 
таблету, бар кодови, РФИД…

• Употреба стандарда означавања који помажу код бржег уноса или 
говорљивости/памтљивости ентитета

• Развој класификација због бржег проналажења

• Ексел шаблони за унос (артикала, поруџбина, ценовника)

Аутоматизован 
настанак докумената 

по следу у процесу

• Нема грешака

• Велики број типова докумената могу да настану један од другог 
јер постоји логичка повезаност

• Документи могу да настају један по један или употребом Беч 
процедура које генеришу масу документације

• Употреба документ навигатора за лако скакање са документа на 
документ

Примери за сусрете

• Употреба бар кодова код уноса радних листа и брзо лансирање 
радних листа

• Брза маска за рад у магацину отпрема, пријем, предаја, 
требовање

• Брз унос шифре артикла по алтернативној шифри или пак неком 
другом пољу
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Продуктивност – Радне листе лансирање, пример



Продуктивност – Радне листе лансирање, пример



Продуктивност – Радне листе евиденција, пример



Продуктивност – рад у магацину, пример - ДЕМО



Продуктивност – унос шифре пример - ДЕМО

Могућ унос по две различите вредности у једном изборном пољу, 
нпр по основној шифри и алтернативној или пак називу.

Уколико контрола не пронађе једну вредност, враћа све сличне



Хвала на пажњи!

За прикупљане и анализу података користи што више

разних „сокоћала“ која их генеришу, читају, обрађују…

На функцијама тумачења и контроле тих података и

уопштено резултата користити што више квалитетне

кадрове.

Оваква улагања се увек враћају!


