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V podjetju Špica Interna
tional so za svojo rešitev za 
registracijo delovnega ča
sa Time & Space zagotovili 
zanesljivo in brezšivno in
tegracijo s sistemom SAP 
ERP ter jo ustrezno certifi
cirali.

Informacijsko okolje je učinko-
vito takrat, ko nima očitnih oz-
kih grl in šibkih členov. Ker so 
sodobna IT-okolja, sploh v sta-
rejših podjetjih, zaradi stopni-
častega razvoja informatike 
izrazito heterogena, je zagota-
vljanje kakovostne integracije 
novih in starih rešitev še toliko 
pomembnejše. Podjetja si želi-
jo, da se podatki med sistemi, 
poslovnimi aplikacijami in dru-
gimi rešitvami pretakajo samo-
dejno, brez ročnega posredova-
nja zaposlenih, saj je to časovno 
in stroškovno potratno, hkrati 
pa v delovne procese in doku-
mente vnaša tudi možnost člo-
veških napak.

Rešitev Time & Space 
certificirana za sistem SAP 
ERP
V ljubljanskem podjetju Špica 
International so želeli domačim 
in tujim strankam, ki uporablja-
jo poslovnoinformacijski sistem 

SAP ERP, še olajšati uvedbo ka-
kovostnih in dolgoročnih re-
šitev za upravljanje delovnega 
časa in varnosti (kontrole pri-
stopa). Zato so standardizirali 
integracijo lastne rešitve Time 
& Space s sistemom SAP ERP in 
poskrbeli za brezhibno sinhro-
nizacijo kadrovskih podatkov 
in podatkov o delovnem času 
zaposlenih z aplikacijo za obra-
čun plač v programu SAP.

Tone Stanovnik, direktor 
podjetja Špica International, 
je povedal, da jim standardizi-
rana in za SAP ERP certificira-
na rešitev Time & Space odpi-
ra nove poslovne možnosti pri 
uporabnikih poslovnih rešitev 
SAP. »Kot ponudniku certifici-
rane rešitve in SAP-partnerju 
nam je zagotovljena povečana 
prepoznavnost predvsem v širši 
regiji EMEA. Naša glavna pred-
nost je večjezičnost, ki omogo-
ča uporabnikom, da centralizi-
rani sistem Time & Space upo-

rabljajo v sestrskih podjetjih, ki 
so geografsko razpeta prek več 
različnih govornih območij. Ve-
liki sistemi se s pomočjo agilnih 
in učinkovitih rešitev na svojih 
robovih hitreje prilagajajo stal-
nim spremembam.«

Med elito ponudnikov 
naprednih rešitev za širitev 
poslovnega ekosistema
SAP je pred kratkim uresničil 
obljubo o prizadevanjih za več-
jo prilagodljivost svojih rešitev. 
Splavitev centra SAP APP, na-
menjenega predstavitvi par-
tnerskih rešitev, daje proizva-
jalcem visokotehnoloških reši-
tev možnost, da se kot del ekosi-
stema SAP dokazujejo na global-
ni ravni. Podjetje Špica Interna-
tional se je vključilo tudi v pro-
gram SAP PartnerEdge, prek 
katerega tesno sodeluje s pod-
jetjem SAP pri razvoju in certi-
fikaciji tehnične integracije svo-
jih rešitev s programsko opre-

mo SAP. Povezane partnerske 
aplikacije razširjajo, dopolnju-
jejo in dodajajo vrednost rešit-
vam SAP, kar skupnim uporab-
nikom pomaga pri učinkovitem 
prilagajanju rešitev poslovnim 
potrebam strank in doseganju 
odličnih poslovnih rezultatov.

Time & Space s certificirano 
integracijo za SAP ERP (in kad-
rovski modul HCM) zmanjšu-
je tveganja uvedbe in uporabe 
Špicine programske in strojne 
opreme za načrtovanje in ob-
vladovanje podatkov o delov-
nem času zaposlenih. Global-
ni SAP-uporabniki tako prido-
bijo visokokakovostno in preiz-
kušeno rešitev, s katero zmanj-
šajo administracijo, odpravijo 
napake in pohitrijo zbiranje po-
datkov za obračunavanje plač. 
Na podlagi ažurnih in kakovo-
stnih podatkov lahko opravlja-
jo tudi analize porabe delovne-
ga časa ter hitro in enostavno 
pripravijo poročila, s katerimi 

povečajo učinkovitost opera-
tivnega vodenja in zagotovijo 
pravilnost strateških odločitev 
pri upravljanju človeških virov.

Priprava časovnih 
podatkov za obračun plač 
v SAP
Špica je že razvila še naprednej-
šo povezavo za SAP, ki omogo-
ča, da se upravljanje delovne-
ga časa in priprava podatkov za 
obračun plač izvajata v rešitvi 
Time & Space. Ta možnost je za 
nekatere SAP-uporabnike lah-
ko primernejša, saj rešitev Ti-
me & Space premore zelo zmo-
gljiv modul za pripravo časov-
nih kategorij, ki omogoča nas-
tavljanje kompleksnih pravil, 
izplačil dodatkov, bonusov, pre-
našanje nadur, zaokroževanje, 
kar olajša obračun plač v SAP.

Večjim podjetjem na voljo 
tudi kiosk Infozone
Špicina osnovna dejavnost je 

že četrt stoletja razvoj rešitev 
za upravljanje delovnega ča-
sa, njene rešitve so tehnološko 
in procesno specializirane za 
ta del poslovanja. Večja podje-
tja se lahko odločijo za uvedbo 
kio ska Infozone, na katerem 
zaposleni v proizvodnji eno-
stavno upravljajo svoj delov-
ni čas (pregledujejo svoj saldo, 
oddajajo prošnje za dopust …). 
Dostop do sistema SAP je na-
mreč težje zagotoviti vsakemu 
od zaposlenih v proizvodnji.

Navezo sistema SAP in rešit-
ve Time & Space že uporablja-
jo številna domača podjetja, in 
sicer Spar, Intereuropa, Luka 
Koper, Eta Cerkno, Domel Že-
lezniki, skupini HSE in Kolek-
tor, Cimos in druga.

Rešitve iz Špice so 
celovite in povezljive

Tone Stanovnik, direktor podjetja Špica International:
Naša glavna prednost je večjezičnost, ki 
omogoča uporabnikom, da centralizirani 
sistem Time & Space uporabljajo v sestrskih 
podjetjih v tujini.  " Navezo sistema SAP in rešitve Time & Space uporabljajo že 

številna slovenska podjetja. 

Preverjena rešitev za podjetja različnih branž
in različnih obsegov poslovanja.

Celovita informacijska rešitev 
za skladiščno poslovanje
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Marsikatero podjetje se 
skoraj dobesedno utaplja 
v papirnatih in digital
nih dokumentih. Na drugi 
strani pa so podjetja, ki te 
težave skoraj ne poznajo 
(več), saj so uvedla rešitve 
za upravljanje dokumen
tov in drugih digitalnih 
datotek. Dokumentni sis
temi, rešitve za upravlja
nje vsebin in optimizaci
ja z dokumenti povezanih 
delovnih tokov in poslov
nih procesov, »delajo ču
deže«.

Zadnja leta, ki so jih gospodar-
stva označevala z besedo »kri-
za«, podjetniki pa kot »preži-
vetje«, so na trgu vsekakor pus-
tila posledice. Naložbena aktiv-
nost se je skoncentrirala skoraj 
izključno na tiste projekte, ki so 
bili povezani z varčevanjem. 
Med njimi začuda ni bilo doku-
mentnih sistemov in podobnih 
rešitev, čeprav so njihove pred-
nosti tako očitne, da že laičen 
izračun pokaže, da se nalož-
ba vanje podjetju razmeroma 
hitro povrne. Sploh če podje-
tje ob uvedbi poskrbi za inte-
gracijo z drugimi rešitvami v 
svojem IT-okolju.

Rešitve, ki se znajo 
prilagoditi uporabniku
Z avtomatizacijo z dokumenti 

povezanih postopkov, kot so 
zajem, avtorizacija, podpiso-
vanje, arhiviranje in podob-
ni, se močno pospeši in poe-
nostavi delo zaposlenih. Po-
sebej, če avtomatizacija po-
slovnih procesov omogoča še 
simultano izvajanje delovnih 
tokov dokumentov ter naredi 
delo z dokumenti preprostej-
še in bolj razumljivo – ne gle-
de na to, katere mobilne, »fi-
ksne« ali tiskalniške napra-
ve uporabljajo za delo z do-
kumenti.

»Najboljše so tiste rešitve, 
ki se znajo prilagoditi upo-
rabnikom – in ne naspro-
tno. Ena takšnih je Kyocera 
Workflow Manager, ki vklju-
čuje že vnaprej pripravljene 
predloge in vzorce dela z do-
kumenti, hkrati pa se prilaga-
ja zahtevam uporabnikov, in 
to brez zahtevnih prilagodi-
tev, za katere bi moral skrbe-
ti oddelek IT,« ugotavlja Ciril 
Kraševec, direktor podjetja 
Xenon Forte.

Kakovostna integracija 
prihrani ogromno časa
Če isto vprašanje, torej kate-
ra rešitev upravljanja doku-
mentnih tokov je najboljša, 
postavimo informatikom, bo-
mo dobili takšen odgovor: tis-
ta, ki skrbnikom ponuja opti-
malni nadzor. Dodatni pred-

nosti sta hitra in preprosta 
namestitev programa pa tu-
di upravljanje prek preproste-
ga in preglednega vmesnika. 
Sistemski skrbniki si pač želi-
jo možnosti, da v vsakem tre-
nutku lahko preverijo, v ka-
teri fazi je katerikoli z doku-
menti povezan poslovni pro-
ces, kdo je zadnji popravljal 
dokument in kateri je nasled-
nji predvideni korak.

Za res produktivno de-
lo zaposlenih je priporočlji-
vo, da je programska opre-
ma med seboj povezana, saj 
imajo tako poslovni uporab-
niki večje možnosti sodelova-
nja, delajo na isti podatkovni 
osnovi (ena različica resnice) 
in precej hitreje. Kakovostna 
integracija zaposlenim tudi 
prihrani ogromno časa ob is-
kanju digitaliziranih doku-
mentov in datotek ter njiho-
ve vsebine.

»Kyocera Workflow Mana-
ger prilagodljivost upravljanja 
dokumentov in z njimi pove-
zanih procesov v poslovnih 
okoljih dviga še stopnjo više. 
Z različnimi specializiranimi 
moduli, ti so na voljo za od-
delke nabave, prodaje in dis-
tribucije, kadrovske službe ter 
delo s pogodbami, produk-
tivnost zaposlenih res posta-
ne pisana z veliko začetnico,« 
končuje Kraševec.

Dokumenti so nujno zlo, ni 
pa treba, da so ovira


