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• ERP – Enterprise Resource Planning

 sisteme de programe pentru gestiunea resurselor unei organizații

• cuvinte-cheie
 integrate – mai multe module, îndeplinind funcții diferite, interfațate, astfel încât să poată comunica

 întreprinderi – nu există nici un sector de activitate care să nu justifice implementarea unui astfel de sistem

• necesitatea migrării spre modelul bazat pe procese pentru o creștere a eficienței operaționale, 
în centrul acestuia aflându-se clientul
 exemplul Apple

De ce aplicații integrate pentru întreprinderi?



• programe complexe, destinate gestiunii resurselor interne (produse, angajați) și externe (furnizori, clienți), 
de dimensiuni mari care implică costuri ridicate, având o durată de viaţă îndelungată şi necesitând 
actualizări în timp în funcţie de modificări ale fluxului de activităţi specifice companiei căreia se adresează

• istoric

 < 1990: MRP, MRP II – dezvoltate in-house

 > 2000, ERP II = EAS – soluții standard, cu ajutorul unor specialiști care modelează procesele economice

Definiție



• combinație între practici de gestiune a afacerilor, tehnologia informației și obiective de afaceri
specifice

• se urmărește

 creșterea productivității și a eficienței → atingerea unor indicatori de performanță financiară

 optimizarea fluxurilor informaționale: accesibilitate, eliminarea redundanțelor, gestiunea informației în 
timp real, procesarea unui volum mare de date

 standardizarea proceselor de afaceri: furnizarea de informații valoroase pentru clienții organizației

Obiective



• nu pot fi satisfăcute toate cerințele organizației!
 așteptări vs. pregătirea migrației la o soluție ERP
 obținerea de beneficii presupune un orizont de timp mai scurt sau mai lung (aprox. 2 ani)

• flexibilitate în alegerea modulelor
• succesul ↔ funcționalități specifice industriei
• soluții open-source / SaaS (HRM, CRM)
• modelul de facturare
 per licență (utilizator, module, locație) sau abonamente periodice
 costuri neprevăzute (configurare / particularizare, pregătirea personalului, integrarea datelor)

• implementare = configurare + particularizare, procesul cel mai important și cel mai dificil →
trebuie să reproducă cât mai bine cultura afacerii, strategia și structura instituției!!!

• punerea în funcțiune a sistemului ERP poate creea perioade de inactivitate operațională

Caracteristici (1)



• timp: 1-5 ani, frecvent orizont de timp depășit

• costuri: mii – milioane €, de regulă 10% din cifra de afaceri

 analiză + proiectare, licențe, module, configurare / particularizare, pregătire personal, mentenanță

 mai mari decât aștepările (cu până la 50%!!!), amortizarea investiției ~ 3 ani

• tipuri de utilizatori

 consultanți: organizaționali, funcționali, strategici

 angajați → trebuie pregătiți înainte de a le putea utiliza

 programatori

• servicii

 analiza cerințelor / servicii de consultanță (până la 98%  din costuri!!!)

 configurare & particularizare

 asistență tehnică și întreținere

Caracteristici (2)



• module ↔ departamentele organizației
• interacțiuni

 interne: angajați (HRM), proiecte (PM),
materii prime 
 externe: clienți (CRM), furnizori (SCM),
senzori

Structura (1)



• condiții de îndeplinit

1. integrare, funcționare în timp real

2. baza de date unică

3. “look & feel” uniform

4. acces la orice informație din sistem

• exemple (SAP): FI (Financial), CO (Controlling), SD (Sales & Distribution),  MM (Materials Management), 
PP (Project Planning), HR (Human Resources), AM (Assets Management), PS (Project System), 
CA (Cross-Application Components), IS (Industry Specific), QM (Quality Management), 
PM (Plant Maintenance)

Structura (2)



• SCM – optimizarea proceselor de aprovizionare
• CRM – procesul de vânzare, campanii de marketing
• SCADA – rapoarte și alerte prin interacțiunea cu echipamentele fizice

Viziune de Ansamblu
Enterprise Application Suite

Sursa: Razvan Bologa, Ana Ramona Lupu, Sisteme Enterprise Resource Planning (ERP), București, 2012



• backend – locații geografice diferite, transparență față de utilizator
 nivel de date (BD/DD)
 logica aplicației – server de aplicații (load balancing, transparent fail-over)

o acces la date – printr-un “driver” specializat (frecvent, JDBC) sau nivel de abstractizare (ORM: JPA/Hibernate)
o implementarea funcționalității (EJB / Spring)
o expunerea funcționalităților prin servicii
o integrarea componentelor (comunicația)

strâns cuplată (sincronă): RMI, servicii web (SOAP / REST): JAX-WS / JAX-RS

slab cuplată (asincronă): mesagerie (JMS)

• frontend – terminale de lucru
 nivel de prezentare (interfața cu utilizatorul)

o aplicații desktop (inclusiv touch-screen): Swing, JavaFX
o aplicații web (accesibile din browser): Java Servlets, JSP, GWT, Node.JS
o aplicații mobile: Android, iOS

Arhitectura (1)



Arhitectura (2)



Clasificare

Sursa: Răzvan Bologa, Ana Ramona Lupu, Sisteme Enterprise Resource Planning (ERP), București, 2012

Orice soluție trebuie aleasă în funcție de 
nevoile și dimensiunea organizației, în urma

analizei preliminare !!!

• scop
 soluții in-house
 soluții standardizate

• dimensiune
 nivel I – piață saturată, mentenanță
 nivel II + nivel III – cele mai multe
implementări noi (open-source)

• arhitectură
 localizate pe un server central
 distribuite

• localizare
 instalate la beneficiar
 accesate prin Internet ca servicii –
costuri reduse, disponibilitate ridicată,
scalabilitate, acces la actualizări
 găzduite în Cloud – îngrijorări legate de
posibile breșe de securitate, pierderea datelor



• nivel I – 42%
 SAP

o limbajul ABAP

 Oracle
o eBusiness Suite

o JD Eduards

o Peoplesoft

 Microsoft Dynamics
o limbajul Navision

• nivel II – 21%

• nivel III – 37%
 inclusiv soluții open-source

Soluții Existente



• urmăresc compatibilizarea sistemului ERP cu procesele de afaceri și fluxurile informaționale
ale organizației

1. configurare
 selecția modulelor (frecvent, pachetul financiar-contabil)

 parametrizare ↔ tabele de configurare

2. particularizare: rescrierea unei componente sau interfațarea cu modulele existente
 crește costurile, sistemul devine prea complex!

 poate reprezenta rețeta secretă a succesului

• analiză comparativă

 disponibilitate

 consecințe / comportamentul vis-à-vis de actualizări

Configurare vs. Particularizare



Etape
• planificarea structurată – analiza proceselor de afaceri și a fluxurilor informaționale →

plan de dezvoltare detaliat

• evaluarea proceselor – reingineria proceselor de afaceri

• valorificarea datelor – extragerea cunoștintelor

• pregătirea profesională a personalului

• utilizare și evaluare – detecția eventualelor erori

Implementarea sistemelor ERP



• analize cu privire la strategie, tactici si operații în scopuri decizionale / oportunități de utilizare a datelor

• SIM – date cu privire la activitatea curentă a firmei prezentată interactiv + analiză multi-dimensională

• SSD – probleme structurate și semistructurate folosind date agregate

• SIE – previziuni și predicții oferind variante de decizii (probleme nestructurate)

Sisteme de Business Intelligence (1)



• nivelul de date → depozite de date (+ dimensiune temporală, redundanță → viteză de răspuns)

• logica aplicației → nivel al modelelor
 sisteme de raportare

 analiza OLAP (acces rapid, consistent și interactiv la date)

 data mining

 utilitare ETL

 instrumente CASE

 analize predictive

• nivel de prezentare → versatilitate pentru diverse categorii de utilizatori

Sisteme de Business Intelligence (2)



• componente
 surse de date
 mecanismul de integrare a datelor (ETL)
 sistemul de depozitare a datelor
 procesul de analiză a datelor – dashboard, scorecard

• etape: analiză → reflexie → acțiune → măsurare
• criterii de selecție
 costuri
 interfața / usurința în utilizare
 flexibilitatea utilitarelor de analiză / raportare
 timpul de implementare
 performanțe (timp de răspuns, volum procesat)
 capacitatea de integrare cu diferite surse de date

Sisteme de Business Intelligence (3)



1. migrarea către soluții hibride

a) instalate / administrate local + accesibile prin Internet sub formă de servicii

b) aplicații găzduite în Cloud cu administrare la distanță

2. necesitatea implementării soluțiilor de business inteligence + componente mobile

3. aplicații specializate vs. sisteme de programe complete (alegere mai dificilă)

4. consultanți independenți, obiectivi – cunoașterea tuturor soluțiilor de pe piață

5. îmbunătățirea interfețelor grafice ↔ experiența utilizatorului

6. implementări de succes vs. implementări eșuate

Tendințe în evoluția sistemelor ERP



• particularizare limitată

• pierderea avantajului deținut în branșă

• costuri ridicate pentru implementare

• rigiditate vis-à-vis de afacerile de nișă

• pregătirea profesională a personalului

DEZAVANTAJE

• sincronizarea modulelor

• timpul de producție / livrare mai scurt

• optimizarea periodică a proceselor de afaceri
reduce costurile pe termen lung

• adaptabilitate, scalabilitate

• suport tehnic

• siguranța datelor

• consistența, coerența și redundanța minimă a 
datelor, acces rapid la informații

• acces global

AVANTAJE

Avantaje vs. Dezavantaje


