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SAP S/4 HANA – M1   
 

V globalni ekonomiji prevladuje vse večja težnja po optimalnih procesih v mednarodnem omrežju 
kupcev, dobaviteljev in partnerjev. Izpolnitev tega zmanjšuje čakalne dobe in izgube zaradi 
pospešenih ključnih procesov v omrežju. 
SAP je poslovno-informacijski sistem, ki je enoten po vsem svetu in s širokim spektrom integracije 
tehnologij, inovacij, procesov in aplikacij omogoča inteligentno poslovanje v vseh možnih panožnih 
področjih (industrija, javni sektor, prodaja, zavarovalništvo, bančništvo…).SAP S/4 HANA je najnovejši 
sistem ERP iz SAP-ove linije programskih izdelkov ERP.  

 
Vsebina: 

• Avtomatizacija poslovnih procesov; 
• Osnove in navigacija v SAP S/4 HANA; 
• Personalizacija SAP grafičnega uporabniškega vmesnika (GUI) IN Fiori Launchpad; 
• Novosti v funkcionalnostih SAP S/4 HANA;, 
• Pomen ključnih podatkov v posameznih modulih SAP S/4 HANA (Master Data) in 

njihova zgradba; 
• Nabavna funkcija skozi module SAP s/4 HANA (MM); 
• Proizvodna funkcija in planiranje skozi module SAP S/4 HANA (PP); 
• Praktični primeri uporabe z vajami; 
• Preizkus znanja (potreben za pridobitev ŠCPET – certifikat SAP S/4 HANA). 

 
Ciljna skupina: 

• Uporabniki, ki se s SAP S/4 HANA srečujejo prvič;  
• Uporabniki, ki poznajo osnove SAP S/4 HANA in želijo svoje znanje in izkušnje 

nadgraditi z zahtevnejšimi moduli in funkcionalnostmi; 
• Uporabniki, ki želijo pridobiti celovit pregled nad celotnim sistemom SAP S/4 HANA.  

 
Cilji (pridobljene kompetence): 

• Samostojno navigiranje znotraj SAP sistemov. 
• Pravilna in smiselna uporaba številnih poslovnih transakcij v SAP S/4 HANA sistemu. 
• Prepoznavanje integracijskih stičnih točk med aplikacijami znotraj SAP S/4 HANA. 
• Aktivno sodelovanje udeležencev pri definiranju in reševanju aktualnih poslovnih 

izzivov s pomočjo SAP S/4 HANA. 
 

POTREBNO PREDZNANJE UDELEŽENCEV: 

Raven in področje predznanja SAP akademija M1 

Osnovno razumevanje standardnih 
poslovnih procesov  

Predznanje iz osnovne navigacije v 
SAP ERP  

Predznanje osnovnih modulov v 
SAP ERP  

Predznanje priprave in obdelave 
podatkov za izvoz iz SAP ERP  

Predznanje iz priprave poročil za 
odločanje v SAP ERP  

Predznanje iz uporabe analitičnih 
orodij BI  

 
Verzija software pri izvedbi SAP akademije: 
(SAP ERP 6.0 Enhancement Package 8 System Global Bike) 


