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1. UVOD1. UVOD

 Informacijska podpora poslovnim procesom je nujno potrebna

 Programska orodja odprte kode in prostega dostopa Programska orodja odprte kode in prostega dostopa

 Izveden projekt – Laboratorij za informatiko Fakultete za logistiko UM: 

Programi za logistike
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2. IZZIV ODPRTE KODE2. IZZIV ODPRTE KODE

Odprta koda Odprta koda –– marketinška kampanja za prosto marketinška kampanja za prosto 
programiranje. Uporaba in spreminjanje programske programiranje. Uporaba in spreminjanje programske p g j p p j j p gp g j p p j j p g

opreme, razširjanje v spremenjeni/nespremenjeni obliki, opreme, razširjanje v spremenjeni/nespremenjeni obliki, 
dostopnost izvorne kodedostopnost izvorne kode

MIT‘s Artificial MIT‘s Artificial 
Intelligen eIntelligen e Free Software organizacija Free Software organizacija --Intelligence Intelligence 
LaboratoryLaboratory

g jg j
StallmanStallman

1961: PDP1961: PDP--
1 mini“1 mini“

Središče Središče 
razvoja razvoja 

1983: GNU 1983: GNU 
projekt projekt ––
svobodasvoboda

1994: Linus 1994: Linus 
Torvalds Torvalds ––

Ubuntu Linux: Ubuntu Linux: 
brezplačen brezplačen 

dostop lokalnidostop lokalni1 „mini  1 „mini  
računalnikračunalnik

jj
programske programske 

opremeopreme
svoboda svoboda 
prostega prostega 

programiranjaprogramiranja
prva verzija prva verzija 
Linux 1.0Linux 1.0

dostop, lokalni dostop, lokalni 
jezik, svoboda jezik, svoboda 
za prilagajanjeza prilagajanje
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3. IZVEDBA PROJEKTA [13. IZVEDBA PROJEKTA [1]

Začetna fazaZačetna faza
l i ik

 Komu je projekt namenjen?
informatika logistika

 Izvedba logističnih procesov je neizvedljiva brez ustrezne informacijske 

podpore

 Optimizacija procesov, minimizacija stroškov, predvidevanje ipd.

 Odprta koda – prihodnost informacijske družbe?
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3. IZVEDBA PROJEKTA [2]3. IZVEDBA PROJEKTA [2]

Programi za logistike  Programi za logistike  httphttp://labinf.fl.uni://labinf.fl.uni--mb.si/p4lmb.si/p4l

 CreativeCreative CommmonsCommmons - 'priznanje avtorstva' - 'nekomercialno' - 'brez
Sistematično reševanje izbranega logističnega problemaSistematično reševanje izbranega logističnega problema

Ni n menjen trženjNi n menjen trženj prost por b n trgprost por b n trg
predelav' (verzija 2.5. in več).

Ni namenjen trženju Ni namenjen trženju –– prosta uporaba na trguprosta uporaba na trgu

Delovanje na različnih platformahDelovanje na različnih platformah

 StudyStudy CaseCase – poenostavljen logistični primer upravljanje vmesnegaNenehno dopolnjevanje in izboljševanjeNenehno dopolnjevanje in izboljševanje

skladišča pri proizvodnji avtomobilovDostopnost na spletuDostopnost na spletu

P jh šč lj di bi ih kih dijP jh šč lj di bi ih kih dij

PrednostiPrednosti inin pomanjkljivostipomanjkljivosti

Premajhna osveščenost ljudi o uporabi tovrstnih programskih orodijPremajhna osveščenost ljudi o uporabi tovrstnih programskih orodij
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 PrednostiPrednosti inin pomanjkljivostipomanjkljivosti



4. REZULTATI [1]4. REZULTATI [1]

Uporabljena programska orodjaUporabljena programska orodja

Programska orodja
Planner – projektno vodenje Petersen - optimalni izračuni

Dia diagrami poteka vizualizacija procesov Lindo numerične operacijeDia – diagrami poteka-vizualizacija procesov Lindo – numerične operacije

Zint – implementacija črtne kode v poslovanju izbranega 
podjetja

Dexi - večparameterski odločitveni modeli

ASDN - integracija oskrbne verige, oblikovanje 
industrijskih logističnih mrež

GnuCash - vodenje financ

Google Zemlja - načrtovanje poti z digitalnim 
zemljevidom

GPSS World - simulacijsko orodje
zemljevidom

Quantum GIS - analiza geoprostorskih podatkov Scilab - napovedovanje

Qcad 2D iz alizacija prostoro in proceso
OpenOffice.org Preglednica – alternativa Microsoft 

Qcad - 2D vizualizacija prostorov in procesov
p g g

Excelu

Simple Warehouse Mapper - 3D simulacijsko 
programsko orodje za vizualizacijo

PSPP – analiza podatkov
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4. REZULTATI 4. REZULTATI [2][2]

Izzivi v prihodnostiIzzivi v prihodnosti

 Nove dopolnjene verzije – ohranjanje „živosti“

 Aktivno delovanje Skupnosti

 Prevod v tuje jezike

 Januar 2011 – prenovljena verzija Januar 2011 prenovljena verzija 

 WordPress
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 v pripravi: Tango GPS



4. REZULTATI  4. REZULTATI  -- mnenja uporabnikov [3]mnenja uporabnikov [3]

 11.. KakoKako ocenjujeteocenjujete uporabnostuporabnost knjigeknjige ProgramiProgrami zaza logistikelogistike zaza vaševaše potrebepotrebe 11.. KakoKako ocenjujeteocenjujete uporabnostuporabnost knjigeknjige ProgramiProgrami zaza logistikelogistike zaza vaševaše potrebepotrebe

(služba,(služba, študijštudij ipdipd..)?)?

 22 VV kolikšnikolikšni merimeri bibi knjigoknjigo ProgramiProgrami zaza logistikelogistike priporočilipriporočili svojimsvojim prijateljemprijateljem

79 %79 %86 %86 %

 22.. VV kolikšnikolikšni merimeri bibi knjigoknjigo ProgramiProgrami zaza logistikelogistike priporočilipriporočili svojimsvojim prijateljem,prijateljem,

znancem,znancem, sorodnikom?sorodnikom?

 33 AliAli soso vamvam bilabila (v(v povprečju)povprečju) predstavljenapredstavljena programskaprogramska orodjaorodja vv knjigiknjigi žeže

66 %66 %
 33.. AliAli soso vamvam bilabila (v(v povprečju)povprečju) predstavljenapredstavljena programskaprogramska orodjaorodja vv knjigiknjigi žeže

poznana?poznana?

 44 AliAli bibi bilibili pripravljenipripravljeni prispevatiprispevati inin razširjatirazširjati tovrstnatovrstna odprtokodnaodprtokodna –– prostoprosto 44.. AliAli bibi bilibili pripravljenipripravljeni prispevatiprispevati inin razširjatirazširjati tovrstnatovrstna odprtokodnaodprtokodna –– prostoprosto

dostopnadostopna programskaprogramska orodja?orodja?

70 %70 %70 %70 %
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4. REZULTATI 4. REZULTATI –– mnenja uporabnikov[4mnenja uporabnikov[4]]

 Demografski kazalci

 Spolna struktura

 Starostni razred

Izobrazba Izobrazba

 Zaposlitveni status
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SKLEPSKLEP

 Uporaba v širšem poslovnem področju

 Odlična informacijska podpora pri odločanju, planiranju, 

nadzorovanjunadzorovanju

 Enostavnost in brezplačnost
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HVALA ZA POZORNOST!HVALA ZA POZORNOST!


