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Enterprise Resource Planning (ERP) 

Ada berbagai cara dalam mendefinisikan Enterprise Resource Planning. Ini adalah bagaimana 

telah didefinisikan oleh Inventarisasi Amerika dan Sistem Pengendalian Produksi (APICS): 

“Enterprise Resource Planning: An accounting oriented information system for identifying and 

planning the enterprise-wide resources to make, ship and account for customer orders.” 

Sekali lagi di ensiklopedia Internet, telah didefinisikan sebagai: "Sebuah sistem perencanaan 

perusahaan adalah sebuah aplikasi berbasis komputer yang terintegrasi yang digunakan untuk 

mengelola sumber daya internal dan eksternal, termasuk aset berwujud, sumber daya 

keuangan, material dan sumber daya manusia". 

Pada dasarnya, sebuah ERP menggabungkan beberapa fungsi manajemen tradisional ke dalam 

sistem yang terintegrasi logis dan memfasilitasi aliran informasi di seluruh fungsi-fungsi ini. Hal 

ini dirancang untuk model dan mengotomatisasi proses dasar di seluruh organisasi lebih 

database terpusat dan menghilangkan kebutuhan dari sistem yang berbeda dikelola oleh 

berbagai unit organisasi. 

Gambar di bawah ini menunjukkan bagaimana informasi terintegrasi dalam organisasi yang 

khas menggunakan sistem ERP. 



 

Mengapa Kita memerlukan ERP? 

Sistem yang terpisah sedang dipertahankan selama 1960-1970 untuk fungsi bisnis tradisional 

seperti Sales & Marketing, Keuangan, Sumber Daya Manusia, Manufaktur, dan Supply Chain 

Management. Sistem ini sering kongruen, host di database yang berbeda dan update batch 

diperlukan. Itu sulit untuk mengelola proses bisnis di seluruh fungsi bisnis misalnya pengadaan 

untuk membayar dan penjualan ke fungsi kas. Sistem ERP tumbuh untuk menggantikan pulau-

pulau informasi dengan mengintegrasikan fungsi-fungsi bisnis tradisional. 

Keberhasilan pelaksanaan sistem ERP akan memiliki banyak keuntungan, seperti yang 

ditunjukkan di bawah ini: 

a. Integrasi Bisnis dan Peningkatan Akurasi data: sistem ERP terdiri dari berbagai modul / sub 

modul mana modul-modul tersebut merupakan komponen bisnis tertentu. Jika data yang 

dimasukkan dalam satu modul seperti penerima, secara otomatis update modul terkait lainnya 

seperti hutang dan persediaan. Hal ini dapat terjadi pada real time yaitu pada saat transaksi 

terjadi. Data harus dimasukkan hanya sekali pada asal transaksi, kebutuhan beberapa entri data 

yang sama dihilangkan. Kemungkinan duplikat / data yang salah dapat diminimalkan. Struktur 

terpusat dari data base juga memungkinkan administrasi yang lebih baik dan ketentuan 

keamanan, yang meminimalkan hilangnya data sensitif. 



b. Perencanaan dan MIS: Berbagai alat pendukung keputusan seperti mesin perencanaan dan 

fungsi simulasi, merupakan bagian integral dari sistem ERP yang membantu dalam 

pemanfaatan yang tepat dari sumber daya seperti bahan, sumber daya manusia dan alat-alat. 

Dibatasi berdasarkan perencanaan bantuan dalam menggambar jadwal produksi yang tepat, 

dengan demikian meningkatkan operasi pabrik dan peralatan. Sebagai bagian dari MIS, sistem 

ERP, mengandung banyak standar inbuilt laporan dan juga seorang penulis laporan yang 

menghasilkan laporan ad hoc, sebagai dan bila diperlukan. 

c. Peningkatan Efisiensi dan Produktivitas: Selain penyediaan perencanaan ditingkatkan, sistem 

ERP memberikan dorongan luar biasa untuk efisiensi hari ke hari dan transaksi rutin seperti 

pemenuhan pesanan, waktu pengiriman, kinerja penjual, manajemen mutu, rekonsiliasi faktur, 

realisasi penjualan , dan uang tunai manajemen. Waktu siklus berkurang untuk penjualan ke kas 

dan pengadaan untuk membayar urutan. 

d. Pembentukan Prosedur Standar: sistem ERP didasarkan pada proses praktik terbaik 

internasional, yang diadopsi oleh organisasi selama pelaksanaan. Departemen silo dibersihkan 

dan juga praktek maverick. Karena tampilan yang tersedia akurat untuk manajemen, 

kemungkinan pencurian, penipuan dan usang diminimalkan. 

e. Fleksibilitas dan teknologi: Karena lingkungan global, di mana unit produksi, pusat distribusi 

dan kantor perusahaan berada di berbagai negara, organisasi perlu multi-mata uang, multi 

bahasa dan mode multi-akuntansi, secara terpadu. Ketentuan ini tersedia di sebagian besar 

sistem ERP, terutama dalam produk yang ditawarkan oleh tier 1 dan tier 2 vendor. Vendor ERP 

juga cepat mengadopsi teknologi terbaru, dari mainframe ke client server ke internet. Tidak 

seperti sistem dipesan lebih dahulu, Upgrade ke teknologi terbaru untuk sistem berjalan ERP 

tidak rumit, yang melibatkan sebagian besar adopsi service pack dan patch. 

 

Pertumbuhan dan Sejarah Evaluasi ERP 



Penggunaan sistem komputer adalah kedua fenomena pasca perang dunia. Komputer bekerja 

pertama dikembangkan oleh dua ilmuwan di University of Manchester, Inggris. Namun, aplikasi 

komersial dari komputer dimulai pada tahun 1960-an. 

 

Pre sistem ERP 

Pada tahun enam puluhan, komputer yang besar, berisik dan tanpa fasilitas dari sistem operasi 

standar. Organisasi yang digunakan untuk mengembangkan sistem komputerisasi yang berdiri 

sendiri, yang dibuat dan tanpa pendekatan terpadu. Pengembangan perangkat lunak, dalam 

arti sebuah re-inventing roda, sebagai proses bisnis dasar adalah sama untuk semua organisasi 

di sektor bisnis yang sama. Karena lingkungan terbatas ini, Pembangunan, pemeliharaan dan 

modifikasi biaya menjadi mahal. Pengembang akhirnya mengembangkan sistem untuk sebuah 

organisasi. Dengan demikian, sistem gaji roll, sistem akuntansi dan sistem persediaan 

dikembangkan secara terpisah sesuai kebutuhan spesifik unit bisnis dan tidak kompatibel satu 

sama lain. 

 

MRP-Advent ERP 

Berdiri sendiri sistem, dalam mode selama enam puluhan, tidak mampu memenuhi persyaratan 

perencanaan pengolahan suatu perusahaan meliputi perencanaan produksi, pengadaan dan 

persediaan, yang menjadi hambatan dalam mengadopsi Perencanaan Bahan Kebutuhan (MRP). 

MRP pertama kali diadopsi oleh IBM dan JI Case (pembuat traktor dari Amerika Serikat) selama 

tujuh puluhan, ketika sistem terintegrasi mulai mengambil bentuk. Ide dasar dari MRP adalah 

untuk mengasimilasi perencanaan dan penjadwalan elemen untuk proses manufaktur. Proses 

MRP adalah untuk merencanakan dan pengadaan persyaratan pembelian berdasarkan produk 

jadi, persediaan di tangan, persediaan dialokasikan dan kedatangan diharapkan. Selanjutnya, 

itu dilengkapi dengan Kapasitas Kebutuhan perencanaan (CRP) untuk membuat rencana 

kapasitas lantai toko dan sub kontraktor.  Selanjutnya pengembangan sistem MRP selama 1980-



an, kebutuhan bergerak melampaui lantai toko dan MRP II diperkenalkan menggabungkan 

unsur perencanaan distribusi serta kebutuhan peramalan. 

 

Evolusi ERP  

ERP diperkenalkan pada akhir 1980 untuk mengintegrasikan fungsi bisnis lainnya yang tidak 

tercakup oleh MRP atau MRP II. Hal ini tidak terbatas pada manufaktur saja, tetapi mencakup 

semua aspek organisasi seperti: 

1. Keuangan 

2. Sumber daya manusia 

3. Rantai pasokan 

4. Manajemen gudang, dan 

5. Manajemen Proyek  

Pengembangan ERP dari perangkat lunak penyedia solusi terutama muncul sebagai sekuel dari 

produk MRP mereka. Beberapa penyedia solusi awal yang 

A. SAP dari Jerman 

B. Baan dari Belanda 

C. JD Edwards dari Amerika Serikat, dan 

E. Lawson dari Amerika Serikat 

Selama tahun 1990-an, produk ERP terus berkembang. Vendor menambahkan fungsionalitas 

baru, dimasukkan antarmuka browser Graphic User / Internet dan membawa keluar versi baru 

dari produk mereka. Beberapa solusi yang ditemukan lebih cocok untuk tertentu vertikal seperti 

manufaktur diskrit, utilitas, industri proses, sektor publik dan ritel. Beberapa vendor 

mengeluarkan model referensi dari produk mereka, yang berarti bahwa melalui pra-konfigurasi 



data dasar dan umum, rasa tertentu produk mereka akan lebih kompatibel dengan kebutuhan 

bisnis sektor / sub-sektor tertentu. 

Secara tradisional, pembeli terbesar dari solusi ERP adalah keberuntungan 500 perusahaan. 

Vendor sekarang mencari untuk meningkatkan kehadiran mereka di sektor usaha kecil dan 

menengah. Karena persaingan sengit dan krisis keuangan, ada juga sejumlah pengambilalihan 

dan merger di penyedia solusi ERP selama awal tahun 2000 seperti Oracle mengambil alih 

Orang Lembut, Infor mengambil alih Baan dan Microsoft mengambil alih Axapta. 

 

Tren saat ini 

Solusi ERP, yang sebagian besar, operasi sebagai sistem back end, kini memperluas cakrawala. 

Vendor ERP memperluas produk mereka untuk menjadi Internet diaktifkan. Produk ekstensi 

ERP (kebanyakan sebagai add on untuk produk mereka yang sudah ada) sekarang menyediakan 

solusi untuk Advanced Perencanaan dan Penjadwalan, Manufaktur Eksekusi System, 

kecerdasan Lanjutan Bisnis dan Dashboard, otomatisasi tenaga penjualan, Product Lifecycle 

Management dan manajemen Gudang .. Bisnis untuk Bisnis(B to B) dan Bisnis untuk fungsi 

Commerce, sebagai add on solusi, kini semakin mulus terintegrasi dengan Kembali akhir, 

sehingga memungkinkan untuk membawa e-commerce di bawah gambit ERP. 

 

ERP dan e-Commerce 

Selama tahun 1990-an ', metode populer pertukaran informasi antara mitra dagang yang 

Electronic Data Interchange (EDI) dan semua vendor ERP besar ditambahkan fasilitas EDI untuk 

produk mereka. Namun, EDI tidak mencapai hasil yang diinginkan karena setiap organisasi perlu 

EDI disesuaikan sendiri (ke rekening untuk format data yang unik), tinggi set up biaya (yang 

membutuhkan pribadi menjalankan Value Added Network) dan sedikit kohesi atau 

standardisasi. Mayoritas organisasi tidak menggunakan fungsi EDI, sementara menerapkan 

sistem ERP mereka. 



Munculnya internet dan intranet teknologi sejak pertengahan 1990-an 'melihat pertumbuhan 

eksponensial dari perdagangan elektronik (e-commerce). E-commerce melibatkan pembelian 

barang melalui internet (terdiri dari kebutuhan periklanan, masalah undangan untuk tender, 

reverse lelang dll), penjualan barang melalui internet (terdiri lelang elektronik, penerbitan 

katalog elektronik) dan menangani terkait proses elektronik seperti menerima invoice, 

melakukan pembayaran, pemantauan kinerja. 

Respon dari vendor ERP: ERP vendor tidak gesit untuk cepat merespon kebutuhan perubahan di 

mana pelanggan dan pemasok, ingin informasi, yang terkandung dalam backend sistem ERP, 

untuk kolaborasi yang efektif, arus informasi yang lebih baik dan meminimalkan biaya di 

seluruh rantai pasokan. Pelanggan menuntut Status pasokan, informasi penagihan, kepatuhan 

garansi melalui web sedangkan pemasok ingin informasi garis pada persediaan, jadwal pasokan 

dan status pembayaran. Produk ERP mengalami arsitektur kaku dan modifikasi / 

pengembangan membutuhkan coding yang kompleks dan mengembangkan hubungan antara 

backend ERP dengan web front end berbasis e-commerce, adalah tugas yang menantang. 

Vendor ERP menanggapi tantangan ini dengan upaya mereka untuk web memungkinkan 

produk mereka. Mereka telah mengembangkan beberapa fungsi di dalam rumah tetapi juga 

digunakan / memperoleh produk pihak ketiga seperti etalase. Mereka telah mengembangkan 

alur kerja baru meliputi vendor, pelanggan, pengirim, distributor dan bankir. Mereka telah 

membuat alur kerja ini web diaktifkan dengan mengadopsi standar terbuka seperti Jawa dan 

XML. 

Tantangan lain yang dihadapi oleh vendor ERP untuk web yang memungkinkan produk mereka 

adalah masalah keamanan yang berkaitan dengan transaksi e-commerce, yang dilakukan 

melalui Virtual Private Network (VPN) lebih backbone internet. Mereka harus mengadopsi alat 

otentikasi seperti tanda tangan elektronik dan sertifikat digital, Transaksi Elektronik Terjamin 

(SET) dan kerahasiaan melalui kunci enkripsi / kriptografi kunci publik simetris. 

Transaksi E-commerce dapat luas diklasifikasikan dalam e-procurement dan e-selling khususnya 

dalam konteks bisnis untuk transaksi bisnis. Beberapa rincian di bawah klasifikasi ini diberikan 

di bawah ini: 



(E-Procurement - Persyaratan e-procurement khas dari suatu organisasi) 

a. Tender elektronik terdiri dari publikasi tender, pengajuan, daftar pendek, evaluasi dan 

penghargaan. Fasilitas untuk evaluasi IT / kontrak Layanan yang mengandung matriks evaluasi 

Complex. 

b. Kepatuhan setuju kuantitas Vis-a Vis disebut kuantitas, konsolidasi disebut kuantitas untuk 

memperoleh setuju diskon kuantitas. 

c. Fasilitas untuk publikasi dan memperbarui katalog elektronik oleh vendor. 

d. Analytics untuk analisis pengeluaran yang digunakan untuk keputusan strategis, manajemen 

hubungan pemasok dan minimalisasi maverick membeli. 

e. Fasilitas untuk lelang terbalik melalui bisnis untuk pasar bisnis. 

Untuk memenuhi kebutuhan di atas, vendor ERP dilakukan integrasi berbasis web front end 

dengan generasi permintaan (modul perencanaan), persiapan pembelian Order (pengadaan 

modul), menerima barang (warehouse modul), pembayaran (rekening modul hutang), ditangani 

oleh kembali sistem akhir ERP. 

E-Penjualan - Perubahan terbesar yang telah dibawa oleh e-commerce dalam hal penjualan dan 

pemasaran barang adalah menciptakan saluran penjualan baru berdasarkan web. Ini telah 

berdampak sektor ritel di jalan besar melalui peningkatan penjualan, dikeluarkan jangkauan 

pasar termasuk mengawasi pasar, meningkatkan loyalitas pelanggan dan pengurangan biaya 

transaksi. 

(E-penjualan meningkatkan nilai sehubungan berikut proses bisnis) 

a. Mencapai pelanggan dengan cepat dan transparan melalui proses lelang elektronik. 

b. Pesanan pelanggan Pengolahan segera melalui aplikasi web toko. 

c. Memeriksa kepercayaan dari pelanggan. 

d. Mengatur penurunan pengiriman mana yang terdekat kapal distributor barang. 



e. Memberikan fasilitas untuk pelanggan untuk memeriksa status order melalui web. 

Untuk memenuhi persyaratan di atas, integrasi sistem web dengan back end sistem ERP 

dilakukan. Sebelum penerimaan order, ATP (Tersedia untuk Janji) status item diverifikasi dari 

modul perencanaan. Untuk harga mengutip, pengiriman yang baik dan menerima pembayaran, 

penjualan, pergudangan dan rekening modul piutang dari sistem ERP saling terkait. 

 

 

 

Vendor ERP  

Selama tahun 1990, pasar ERP didominasi oleh beberapa vendor yaitu SAP, Baan, Oracle, Orang 

Lembut dan JD Edwards, yang juga dikenal sebagai lima besar pasar ERP. Pasar, kemudian, 

tumbuh pada tingkat senyawa sekitar 35%. Fortune 500 perusahaan adalah pelanggan utama. 

Fokus utama dari vendor ERP, selama periode itu, adalah untuk memperluas ruang lingkup 

fungsional produk mereka dan memberikan fokus yang lebih tajam vertikal. Manufaktur dibuat 

untuk segmen terbesar dari belanja ERP. 

Trend selama tahun 2000 

Belanja TI secara keseluruhan merosot setelah runtuhnya gelembung internet dan 9/11 

serangan teroris ,. Pasar untuk ERP juga jenuh untuk nasib 500 perusahaan. Vendor ERP mulai 

menghadapi kesulitan keuangan. Pasar ERP pergi ke sebuah pergolakan dan tren berikut 

muncul: 

Peningkatan akuisisi dan merger kegiatan: finansial kuat vendor ERP mulai menelan saudara-

saudara mereka yang lebih lemah. Perusahaan Private Equity juga mulai memainkan peran 

besar. Baan diambil alih oleh Invensys dan kemudian oleh SSA global. SSA global kemudian 

bergabung dengan Infor, yang didukung oleh perusahaan ekuitas swasta besar. JD Edwards 



dilebur Orang Lembut yang pada tiga barang diambil alih oleh Oracle melalui pengambilalihan 

bermusuhan. 

Segmentasi / diversifikasi ERP Pasar: Karena kejenuhan di ujung atas, vendor ERP mencoba 

untuk menembus segmen pasar menengah dan kecil. Pasar sehingga mendapat tersegmentasi 

menjadi tier 1 (organisasi besar), Tier 2 (organisasi media) dan tier 3 (organisasi kecil). Mayor 

vendor ERP mulai menawarkan produk untuk ujung bawah pasar baik melalui perpanjangan / 

rasionalisasi produk mereka atau melalui akuisisi. Vendor ERP juga diversifikasi produk mereka 

untuk vertikal yang berbeda. Sedangkan, manufaktur memberikan potongan besar dari 

pendapatan mereka, area fokus beralih ke ritel, sektor publik, utilitas, sektor keuangan, dan 

telekomunikasi. 

Web pemberdayaan: Meningkatnya kesempatan vendor ERP adalah untuk meningkatkan 

produk mereka yang sudah ada dengan akuisisi keponakan, untuk melampaui solusi mereka 

sebelumnya, terbatas pada empat dinding dari sebuah organisasi. Perkembangan ledakan 

internet dimungkinkan kolaborasi berbasis web mulus oleh organisasi dengan vendor dan 

pelanggan mereka, seperti "mySap.com" solusi dari SAP dan e-bisnis suite dari Oracle. 

Beberapa Vendor Inti: 

A. SAP: Mereka adalah terbesar penyedia solusi ERP dengan lebih dari 75.000 pelanggan dan 12 

juta pengguna dan memegang sekitar 30% dari pangsa pasar. Solusi unggulan, R / 3 adalah tak 

tertandingi untuk kecanggihan dan ketahanan. R 3 software / memberikan pilihan sekitar 1000 

pra-konfigurasi proses bisnis. Solusi ini tersedia di semua mata uang utama dan bahasa dan 

dapat di-host di beberapa Sistem Operasi dan Database. Sebagai pilihan pasar pertengahan, 

SAP telah membawa keluar, Bisnis All in One, solusi dengan industri disesuaikan konfigurasi. 

SAP menawarkan untuk organisasi yang lebih kecil adalah SAP Business One. SAP menawarkan 

solusi host, yaitu SAP Business by Design, untuk organisasi kurang sumber daya TI. 

B. Oracle: Oracle sebelah SAP di pasar ERP luas, dalam dan saham. Ia menawarkan solusi yang 

komprehensif mata uang, multibahasa dan multi, sebagian besar melalui mitra channel .. Ini 

adalah yang pertama untuk menerapkan model komputasi internet untuk mengembangkan dan 



menggunakan produk. Oracle juga mengambil alih berbagai penyedia solusi ERP selama tahun 

2000 seperti People Lembut, JD Edwards, Retek (solusi industri ritel), dan Siebel (perangkat 

lunak manajemen hubungan pelanggan). Itu telah mengambil proyek Fusion (berdasarkan 

Service Oriented Architecture) untuk mengintegrasikan berbagai produk, hasil yang tajam 

ditunggu. 

C. Infor: Infor adalah asal baru dan diperluas melalui sejumlah akuisisi. Akuisisi SSA global yang 

selama tahun 2006 berhasil menjadi pelopor sebagai penyedia solusi ERP. SSA global yang 

memiliki dua lini produk yang kuat, BPCS dan Baan. SSA juga membuat sejumlah akuisisi 

lainnya, seperti MAPICS, Lily Software Associate dan GEAC. SSA difokuskan pada membangun, 

membeli dan mengintegrasikan solusi terbaik berkembang biak. 

D. Microsoft Dynamics: Microsoft, yang tidak memiliki portofolio ERP, mulai dengan 

mengakuisisi sejumlah produk ERP seperti Navision, Solomon, Great Plain dan Axapta. Kecuali 

Axapta, yang kuat di bidang manufaktur dan cocok untuk pertengahan pasar, produk lainnya 

dimaksudkan untuk organisasi yang lebih kecil. Microsoft sangat tergantung pada mitra saluran, 

tidak hanya untuk penjualan dan konsultasi, tetapi juga untuk menambahkan pada 

pembangunan. Solusi mereka terintegrasi erat dengan jas kantor mereka. 

 

Fondasi Teknikal Dalam Arsitektur ERP 

Teknologi informasi telah mengubah dengan cepat. Mendasari teknologi ERP yang dibutuhkan 

untuk mengikuti dengan pertama mengubah skenario IT dan juga harus fleksibel untuk 

mengadopsi pernah berubah skenario bisnis. Arsitektur teknis ERP pada dasarnya 

mendefinisikan tata letak lapisan aplikasi penyebaran antara server dan desktop, antarmuka 

dan objek perangkat lunak. Arsitektur ERP tidak lebih dimaksudkan untuk hanya menyediakan 

fungsi teknis, antarmuka pengguna dan mendukung platform tetapi harus mampu menyerap 

teknologi muncul. Ini harus diperluas dan dipertahankan untuk memenuhi kebutuhan bisnis 

masa depan seperti perubahan proses bisnis, merger dan akuisisi, kompatibilitas dengan 

peraturan di masa depan dll 



Mainframe Era: Selama, 1980, sistem ERP yang berjalan pada mainframe, mampu mendukung 

ratusan pengguna secara bersamaan. Pengguna menghubungkan ke sistem monolit melalui 

dumb terminal (terminal tanpa memori atau daya pemrosesan), hanya untuk akses dan 

masukan data. Konsep pengguna grafis antarmuka masih datang dan hanya beberapa pengguna 

berpengetahuan yang nyaman dengan set up. 

Client Server: Selama 1990, client server (C / S) aplikasi ERP menjadi populer. PC menjadi kuat 

dan memberikan yang lebih baik user interface (UI), melalui Pengguna Grafis Interface (GUI). 

Komputer mainframe yang mendapatkan diganti dengan sistem midrange seperti AS / 400 atau 

server PC yang kuat. PC (klien), jaringan dengan server / cluster server, dikenal sebagai platform 

Client Server dan telah berikut karakteristik: 

a. Server host database pusat dan program aplikasi. 

b. Klien PC, memberikan masukan, meminta layanan dari server, melakukan display dan 

melakukan beberapa pengolahan. 

c. Sistem fungsi yang dilakukan dalam tiga lapisan logis i) Presentasi lapisan-di PC client ii) 

lapisan aplikasi, mengeksekusi instruksi dari pengguna dan mentransfer dan menerima data 

dari database lapisan iii) database untuk data terpusat mengelola. Dalam konsep C / S, server 

yang menunjukkan baik fisik atau virtual server. 

d. Program Aplikasi dan database yang dapat di-host di server tunggal atau dalam dua server 

terpisah. Untuk multi lokasi atau sistem yang besar, program aplikasi dibagi dalam sejumlah 

server jaringan yang meningkatkan kecepatan dan keandalan sistem. 

Sistem monolit era mainframe menyerahkan arsitektur berlapis-lapis dan desentralisasi C / S. 

Akibatnya, vendor ERP mulai mengadopsi lebih dan lebih Object Oriented Program (OO) dan 

ketiga / sebagainya bahasa pemrograman generasi (3GL / 4GL). Lingkungan pengembangan ini 

componentized memungkinkan mereka untuk mengembangkan solusi yang lebih modular yang 

dapat disesuaikan, diuji, digunakan dan dipasang dengan mudah dan secara terpisah. 

 



Web diaktifkan ERP 

Adopsi teknologi internet memungkinkan akses ke sistem ERP dari mana saja kapan saja, 

memungkinkan baru fungsionalitas ERP seperti Sales Force Automation. 

User Interface (UI) di bawah sistem Client / Server adalah biasanya sebuah program perangkat 

lunak kecil yang diperlukan untuk diinstal, dikelola dan diperbarui, di desktop masing-masing. 

Melaksanakan tugas ini selama beberapa desktop yang terletak di berbagai node dari Wide 

Area Network, menjadi tugas rumit. Akibatnya, konsep Uniform Resource Locator (URL) 

diadaptasi dan browser internet yang digunakan untuk mengakses server dari sisi klien. 

Perkembangan ini menghilangkan kebutuhan untuk menginstal program klien tetapi 

memanfaatkan applet Java, yang akan didownload setiap kali sambungan dibuat oleh klien, 

melalui URL. Ini adalah awal dari adopsi teknologi internet oleh sistem ERP. 

Selain itu, pada sisi server, lapisan baru dari server web (server HTTP) ditambahkan untuk 

menghasilkan halaman HTML, untuk merespon perintah klien. Sebuah server Caching adalah, 

juga, ditambahkan untuk meningkatkan kecepatan dan kinerja. Browser diaktifkan klien dan 

lapisan tambahan server web, asalkan langkah pertama dari pemberdayaan web solusi ERP. 

Langkah selanjutnya dari web pemberdayaan adalah untuk memperpanjang backend sistem 

ERP ke web sehingga pekerja mobile, pemasok dan vendor dapat mengakses dan berkolaborasi 

melalui link internet yang aman. Untuk mencapai hal ini, sistem ERP yang perlu didesain ulang 

dan dibuat sesuai standar seperti Java 2 Enterprise Edition (J2EE). Ini adalah memakan bekerja 

sebagai sistem ERP tradisional yang kompleks, tidak fleksibel dan dikembangkan pada platform 

proprietary dan maju perlahan-lahan waktu. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Business Process Reengineering dan Praktik Terbaik 

Enterprise Resource Planning (ERP) dan Business Process Re-engineering (BPR) berkembang 

hampir pada saat yang sama yaitu semester 1 tahun 1990. Keduanya berhubungan dengan 

desain ulang radikal suatu organisasi di waktu yang relatif singkat. Keduanya memiliki primer 

berniat untuk mengoptimalkan alur kerja dan meningkatkan produktivitas. Tapi, pertanyaan 

ayam dan telur tetap, apakah proses bisnis organisasi merekayasa ulang sebelum menerapkan 

ERP atau langsung menerapkan ERP dan merekayasa ulang dengan mengadopsi proses bisnis 

standar, termasuk dalam paket ERP. 

Business Process Re-engineering (BPR) 

BPR berarti tidak hanya perubahan tetapi perubahan radikal dalam waktu singkat. Perubahan 

ini dicapai dengan merubah lengkap dari struktur organisasi, proses bisnis alur kerja, deskripsi 

pekerjaan, pengukuran kinerja dan adopsi teknologi informasi. Beberapa karakteristik dasar 

dari BPR adalah: 

a. View bisnis sebagai satu set pelanggan (baik internal maupun eksternal) proses berorientasi 

daripada satu set fungsi departemen. 

b. Proses harus memiliki kepemilikan yang jelas. 



c. Non nilai tambah kegiatan dalam proses harus dihilangkan 

d. Mengumpulkan informasi hanya sekali pada titik utama 

Implementasi BPR yang sukses membawa perbaikan yang signifikan terhadap produktivitas, 

layanan pelanggan dan bottom-line. Ada rasa sakit dan kesulitan selama pelaksanaan dan 

contoh di mana upaya BPR tidak mencapai hasil yang diinginkan. Meskipun, risikonya layak 

pakai. Jika tidak, akan ada resiko parutan dari disusul oleh pesaing yang mengembangkan dan 

kemajuan cepat melalui BPR. 

Tahapan pelaksanaan 

a. Proyek kick off: tujuan proyek, tim proyek dan komunikasi standar yang disepakati. Sejumlah 

lokakarya diadakan di mana ruang lingkup proyek, komitmen sponsor, risiko proyek, tonggak 

dan kiriman dibahas. Sebuah SWOT (kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman) analisis 

dilakukan dengan partisipasi aktif dari semua. 

b. Identifikasi proses dan pengumpulan data: "Seperti" proses dirakit melalui flow chart. 

Praktek saat Interfacing dengan mitra bisnis dikumpulkan. Kemacetan, keterlambatan, 

kompleksitas, permainan menyalahkan internal aset idle dll dibawa ke depan. Penggunaan 

teknologi yang ada dipahami. Proses bisnis utama dan strategis untuk direkayasa ulang, 

diidentifikasi. Stakeholder mengkategorikan proses yang akan direkayasa ulang dan disepakati 

pada timeline implementasi. 

c. Proses Reengineering: Pada fase ini, rekayasa ulang yang sebenarnya dimulai. Sejumlah sesi 

menyerbu otak diadakan dengan tim proyek dan stakeholder lainnya, di mana proses bisnis 

saat ini kritis dianalisis untuk menentukan kegiatan non nilai tambah dan mengidentifikasi 

kontrol kelebihan dan memeriksa, selalu dengan nilai pelanggan sebagai titik fokus. Dampak 

teknologi baru pada perbaikan proses juga dievaluasi. Ide proses baru dengan mengurangi cek 

dan kontrol dan memungkinkan teknologi seperti Workflow otomatisasi dan ERP, yang 

dibayangkan. Benchmarking juga dilakukan dengan terbaik agar dapat berkembang biak 

bersama rekan-rekan industri. 



d. Cetak biru sistem baru: Blueprinting melibatkan pemodelan alur kerja dan kebutuhan 

informasi, proses bisnis baru. "Untuk menjadi" proses dimodelkan menggunakan berbagai alat 

pemodelan. Struktur organisasi baru, kebutuhan sumber daya manusia, pemantauan kinerja 

dan kompensasi, kebutuhan teknologi, juga diuraikan. Biasanya, skema pemotongan desain 

ulang pertama diproduksi yang dimodifikasi setelah mengumpulkan umpan balik ditindaklanjuti 

dari pemangku kepentingan. 

e. Transformasi: Sebuah strategi migrasi dan rencana migrasi adalah langkah pertama 

transformasi. Strategi migrasi dapat memutuskan sebagai pilot, bertahap atau pelaksanaan big 

bang. Rencana migrasi akan mencakup pembentukan struktur organisasi baru, pelatihan rinci 

dan realokasi tenaga kerja, dan memotong tanggal untuk implementasi. Perubahan manajemen 

dan pengenalan teknologi baru akan membentuk bagian penting dan mungkin perlu 

keterlibatan konsultan luar untuk tujuan tertentu. Harus ada ketentuan mengenai rencana 

untuk men-tweak sistem yang diterapkan sehingga untuk mendapatkan nilai maksimum dari 

itu. 

f. BPR atau ERP: Untuk keberhasilan pelaksanaan BPR, Teknologi Informasi memainkan peran 

enabler kunci. Oleh karena itu, pertanyaan yang dibangkitkan apakah itu logis untuk langsung 

menerapkan ERP dan bisnis re-engineer proses dengan mengadopsi praktik kelas dunia, yang 

terdapat dalam paket ERP. Pendekatan ini akan menghindari memulai BPR yang mahal, 

memakan waktu dan sering berisiko. Juga proses direkayasa ulang yang timbul dari BPR latihan 

mungkin tidak terbaik dari kelas. Di sisi lain, ada risiko serius dalam pendekatan ini jika paket 

ERP yang tepat tidak dipilih. Orientasi proses dan kepemilikan akan kurang dari karyawan yang 

dapat menyebabkan kesulitan implementasi utama. 

 

Siklus Hidup ERP 

Investasi awal dalam memperoleh dan menerapkan sistem ERP adalah substansial baik dari segi 

usaha manusia dan sumber daya keuangan. Setelah, keberhasilan pelaksanaan, sistem masuk 

ke modus pemeliharaan dan organisasi mulai mendapatkan nilai dari investasi mereka. Setelah 



dalam waktu lama, karena perubahan dalam bisnis dan paradigma teknologi, menjadi lebih dan 

lebih sulit dan mahal untuk mempertahankan dan memperluas sistem. Proses implementasi 

ulang dan awal siklus baru dimulai. 

Tahapan siklus Hidup ERP 

ERP siklus kehidupan, yang mencakup seluruh 10 sampai 20 tahun hidup operasi yang efektif, 

sering bingung dengan Siklus ERP Implementasi Life. Beberapa tahapan siklus hidup ERP 

ditunjukkan pada diagram berikut. 

 

 

1. ERP roll out: The gulungan awal dari sistem ERP itu sendiri terdiri dari berbagai tahapan 

dimulai dengan Permintaan Proposal (RFP) dan penjual selecton dan berakhir dengan pergi 

hidup dan tangan memegang fase. Beberapa hal penting mengenai fase ini, seperti yang 

diberikan di bawah ini, akan memiliki pengaruh langsung pada fase berikutnya dari ERP siklus 

hidup: 

a. Tingkat pencocokan produk vanila ERP untuk kebutuhan bisnis saat ini dan sejauh mana 

kustomisasi dilakukan, terutama kode kustomisasi source. 



b. Komitmen vendor untuk pengembangan masa depan dan kesehatan keuangan mereka 

c. Isu Dukungan termasuk biaya lisensi dan eskalasi daripadanya. 

2. Optimasi: Setelah sistem ini hidup dan digulirkan, akan ada periode kekacauan. Karena 

kurangnya pemahaman, banyak pf kebingungan akan menang di antara pengguna. Akan ada 

masalah gigi dan beberapa bug perangkat lunak akan selalu muncul. Dengan pelatihan ulang, 

beberapa tweaking sistem dan bantuan dari divisi bantuan responsif, fase ini harus lebih dalam 

waktu enam bulan sampai satu tahun dan sistem harus mulai stabil. 

3. Pemeliharaan: ini adalah periode terpanjang siklus hidup, ketika organisasi mulai menyadari 

nilai investasi mereka. Pengguna akan mendapatkan akrab dan mulai memiliki sistem. Beberapa 

perubahan akan terus seperti laporan baru, alur kerja yang berbeda, beberapa lokalisasi pajak 

dll Pemeliharaan akan ditanggung oleh perjanjian tingkat layanan, yang melibatkan 

pembayaran biaya lisensi kepada vendor. Untuk sistem yang rumit, mungkin ada vendor pihak 

ketiga, membantu pemeliharaan di situs. Biaya lisensi, karena penyediaan eskalasi, akan 

meningkat secara berkala dan setelah beberapa tahun, efek negatif Total Cost of Ownership 

(TCO). 

4. Nilai Memperluas: Fase ini tumpang tindih dengan fase pemeliharaan. Baru atau diubah 

proses bisnis necessiate perubahan kecil atau sedang dalam sistem. Mungkin ada perubahan 

ekstensif di bawah skenario seperti i) menerapkan sistem akuntansi baru misalnya Internasional 

Pelaporan Keuangan standar (IFRS) ii) Persyaratan peraturan baru seperti Sarbanes Oxley = iii) 

Margers dan acquisations / restructuring.iv) Memperluas sistem dengan menambahkan pada 

poducts Suchy sebagai Customer Relationship Management dan Business Intelligence (BI). 

Beberapa waktu perubahan biaya dapat menjadi penghalang, terutama untuk sistem di mana 

banyak kustomisasi yang telah dilakukan selama tahap implementasi. 

Sejalan dengan perubahan bisnis, perubahan teknologi juga terjadi. Rilis baru dan versi muncul 

untuk platform technologiocal underlaying seperti Sistem Operasi dan Data Base. ERP vendor 

patch rilis dan versi producdts mereka secara berkala yang perlu dimasukkan dalam sistem yang 

ada. Hal ini biasanya melibatkan upaya kecil atau modeate. Tapi, masalah timbul di mana 



banyak benda softwae yang disesuaikan selama pelaksanaan. Perkuatan benda-benda ini untuk 

membuat mereka compatiable dengan versi, mungkin berubah menjadi latihan migrasi besar 

yang melibatkan biaya selangit dan usaha. 

5. Kinerja Decaying: Untuk perusahaan, kebutuhan bisnis dan kebutuhan teknologi, terus 

berkembang. Biaya, Kompleksitas dan kesulitan untuk memodifikasi dan memperbarui sistem 

yang ada gunung. Memperbaiki sistem yang ada tidak lebih layak dan memberikan diminishing 

return. Alternatif diselidiki dan keputusan implementasi ulang diambil. 

6. implementasi ulang: Mirip dengan Roll Out fase seperti yang disebutkan di atas. Namun, 

organisasi yang lebih baik terorganisir sekarang. Proses awal akan dilakukan lebih profesional. 

Sangat mungkin bahwa mereka akan mengadopsi lebih dari versi vanili dengan kebutuhan 

minimal kustomisasi, sehingga siklus berikutnya memberikan Return lebih baik on Investment 

(ROI). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Implementasi Sistem ERP 

Implementasi Sistem ERP, adalah latihan yang kompleks, melibatkan banyak perubahan proses 

dan beberapa masalah warisan. Organisasi membutuhkan strategi implementasi meliputi baik 

pelaksanaan dan implementasi tahap pra. Kejatuhan dari strategi miskin ketidaksiapan 

karyawan, pelaksanaan tidak sesuai dengan strategi yang lebih luas bisnis, miskin desain ulang 

proses bisnis dan waktu dan biaya overrun. 

Setelah masalah harus hati-hati dipikirkan dan dirumuskan, sebagai bagian dari strategi 

implementasi, sebelum memulai pelaksanaannya: 

Proses Bisnis: hipotesis, orang dalam perusahaan harus tahu terbaik tentang proses organisasi 

mereka. Tapi karyawan sering terkendala untuk bekerja di silo departemen dan mengabaikan 

kayu untuk pohon. Dalam sebagian besar keadaan, praktek bisnis yang berlaku tidak 

didefinisikan dengan baik dan tidak ada "seperti" flow chart, mendokumentasikan proses yang 

ada, yang tersedia. 

Implementasi ERP bisa menjadi kesempatan besar untuk menilai dan mengoptimalkan proses 

yang ada bisnis, titik kontrol, melanggar poin antara departemen, dan antarmuka dengan mitra 

dagang. Tapi, sering, karena resistensi terhadap perubahan dan clouts departemen, 

implementasi ERP dipahami sebagai latihan untuk mengotomatisasi proses warisan. Hal ini 

dapat menyebabkan sedikit perbaikan dalam proses bisnis yang mendasari, sehingga tidak 

kembali cukup atas investasi. 



Mengotomatisasi proses manual yang ada khas sebuah perusahaan memerlukan, kustomisasi 

kode sumber yang signifikan, sebagai bahkan paling cocok ERP pertandingan produk untuk 

maksimal 85% sampai 90% dari proses warisan. Kustomisasi source code tidak hanya akan 

memerlukan perubahan benda lunak tetapi juga perlu mengubah model data. Upaya yang 

dibutuhkan untuk membuat perubahan tersebut signifikan dalam hal pengembangan, 

pengujian dan dokumentasi. Biaya masa pemeliharaan dan upgrade akan sangat besar, yang 

mempengaruhi seluruh siklus hidup dari sistem. 

Kecuali pandangan dianggap mendukung perubahan proses diambil sebagai bagian dari strategi 

implementasi, tekanan akan meningkat selanjutnya untuk lebih dan lebih kustomisasi, ketika 

pelaksanaan Proses Bisnis Pemetaan dan Analisis Gap diambil selama pelaksanaan. 

Sistem ERP yang sangat dapat dikonfigurasi dan mengandung serangkaian trade off desain 

untuk memenuhi berbagai nuansa yang sama siklus bisnis / proses. Ini harus, biasanya, akan 

cukup untuk menutupi proses yang dibutuhkan, mungkin dengan sedikit swapping setiap kali 

diperlukan. Pada kesempatan, mungkin penting untuk mengubah kode sumber untuk akun 

untuk beberapa proses inti unik dari organisasi. Prosedur untuk otorisasi dari perubahan 

tersebut, biasanya membutuhkan perhatian dari sponsor, juga harus menjadi bagian dari 

dokumen strategi. 

Metodologi Pelaksanaan: Pemilihan metodologi pelaksanaan merupakan komponen penting 

dari strategi implementasi. Metodologi implementasi yang paling populer adalah "big bang" 

pendekatan di mana pada tanggal cut-off dijadwalkan; Seluruh sistem dipasang di seluruh 

organisasi. Semua pengguna pindah ke sistem baru dan sistem manual / warisan dihentikan. 

Pelaksanaannya cepat dan harga adalah lebih rendah daripada penerapan secara bertahap. Di 

sisi lain, unsur risiko jauh lebih tinggi dan sumber daya untuk pelatihan, pengujian dan 

memegang tangan diperlukan pada tingkat yang jauh lebih tinggi, meskipun untuk jangka waktu 

yang lebih singkat. 

Strategi lain implementasi utama adalah "implementasi bertahap", di mana menggelar 

dilakukan selama periode. Metode ini kurang fokus, lama dan memerlukan pemeliharaan 

sistem warisan selama periode waktu. Tapi, penerapan secara bertahap kurang berisiko, 



menyediakan waktu untuk kenalan pengguna dan jatuh kembali skenario yang lebih rumit. Ada 

berbagai pilihan pentahapan seperti i) bertahap roll out oleh lokasi untuk sebuah perusahaan 

multi-lokasi ii) bertahap roll out oleh unit bisnis misalnya sumber daya manusia iii) Bertahap roll 

out oleh modul misalnya jurnal umum. 

Metodologi implementasi harus membentuk konstituen penting dari strategi implementasi, 

yang harus dirumuskan setelah mempertimbangkan ketersediaan sumber daya, keadaan 

kesiapan, persepsi risiko, jangka waktu pelaksanaan dan ketentuan anggaran. 

Isu strategi penting lainnya: 

a. Data Legacy: Gathering, pembersihan dan menghapus data ganda. 

b.Hardware dan software: Penambahan dan memperbarui sumber daya yang ada. 

Kompatibilitas dengan sistem operasi yang ada dan database. 

c. Struktur Proyek: Proyek juara dan pusat kompetensi. 

 

Evaluasi dan Seleksi Paket ERP 

Evaluasi dan seleksi paket ERP merupakan kriteria penting untuk keberhasilan implementasi 

ERP. Kualitas seleksi akan memiliki dampak jangka panjang pada proses organisasi. Hal ini juga 

tidak mudah untuk beralih ke produk lain dengan skala seiring investasi dan kompleksitas. 

Proses evaluasi dan seleksi ini harus diarahkan dengan benar dan biasanya terdiri dari kegiatan 

sebagai berikut: 

Pembentukan komite evaluasi: Sebuah implementasi ERP bukanlah proyek TI tetapi 

pembangunan yang berorientasi bisnis. Oleh karena itu, selain Chief Information Officer, komite 

ini harus terdiri dari semua kepala fungsional dan didorong oleh perwakilan manajemen 

puncak. Karena semua fungsi bisnis diwakili dalam proses seleksi, paket yang dipilih akan 

memiliki penerimaan luas selanjutnya. 



Analisis Kebutuhan: Analisis ini harus menggariskan harapan fungsional berbagai divisi bisnis, 

seperti gudang, keuangan, pengadaan, dari potensi paket ERP. Persyaratan penting khusus 

untuk perusahaan harus disorot, misalnya: 

a. Harus memiliki fungsi Kebutuhan Distribusi Perencanaan (DRP)  

b. Dalam persediaan transit dan pelacakan pallet, sebagai bagian dari persyaratan pengiriman. 

c. Pesanan Beberapa pembelian terkait dengan salah satu bill of lading. 

d. Mata uang multi fungsi dan multi lokasi. 

Analisis kebutuhan membentuk dasar untuk mempersiapkan Permintaan Proposal (RFP), di 

mana penghasilan tambahan teknis dan komersial yang penting dimasukkan. Contoh umum 

dari perquisites teknis: fleksibilitas, upgradability, keramahan Pengguna, keamanan tingkat 

lapangan, sistem operasi dan kompatibilitas basis data. Contoh umum dari penghasilan 

tambahan komersial: biaya, situs referensi, rencana proyek tingkat tinggi, resume konsultan, 

dukungan pasca implementasi, kesehatan keuangan perusahaan, kehadiran lokal, jumlah 

instalasi dan upgrade. 

Kriteria Seleksi: A Kriteria seleksi yang telah ditentukan harus siap sebelum proses seleksi yang 

sebenarnya dimulai. Kriteria seleksi biasanya dalam bentuk kuesioner dan titik sistem, di mana 

setiap pertanyaan merupakan bisnis atau kebutuhan teknis. Weightage untuk setiap titik atau 

kelompok poin yang telah ditentukan yang bervariasi sesuai dengan kekritisan masalah. Proses 

ini membantu dalam membuat proses seleksi yang obyektif dan transparan. 

Proses Seleksi: Proses seleksi merupakan berbagai tahap seperti yang disebutkan di bawah ini: 

1. Daftar pendek dari vendor: Ratusan paket ERP yang tersedia di pasar, yang memiliki konsep 

yang berbeda, arsitektur dan set fungsi. Menganalisis semua paket tidak layak. Organisasi harus 

mengidentifikasi beberapa paket yang paling cocok dengan melihat literatur produk vendor, 

mencari tahu produk mana yang sedang digunakan oleh organisasi rekan mereka dan 

mendapatkan bantuan dari konsultan eksternal. Setelah beberapa paket yang pendek terdaftar, 

vendor masing-masing harus diminta untuk menanggapi RFP, sesuai formatnya. 



2. Demo dan Presentasi: Tanggapan dari vendor terpilih dievaluasi oleh panitia seleksi setelah 

menyusun skor yang diperoleh oleh mereka dan konsensus dicapai tentang peringkat terakhir 

mereka. Siapapun tidak memenuhi persyaratan yang telah ditentukan penting dihilangkan pada 

tahap ini. Top dua atau tiga vendor, kemudian diundang untuk demo dan presentasi. Modus 

presentasi harus hati-hati scripted akan dan kirim ke vendor di muka. Mereka harus diminta 

untuk walkthrough siklus bisnis tertentu melalui perangkat lunak vanili mereka. Mereka harus 

secara khusus meminta akan mengklarifikasi setiap area keprihatinan tentang proposal mereka, 

yang mungkin mengekspos daerah lemah / masalah tawaran mereka. 

3. Kunjungan Situs dan kontrak negosiasi: Setelah panitia telah mencapai keputusan pada paket 

paling cocok, mengunjungi referensi situs yang penting. Vendor harus menyediakan situs 

referensi dari ukuran yang sama dan industri, versi identik dan milik lokasi geografis yang sama. 

Anggota tim harus memiliki tampilan dan nuansa dari sistem operasi di situs referensi dan 

mengajukan pertanyaan terkait meliputi kepuasan secara keseluruhan, fungsi, biaya / waktu 

selama run, kekhawatiran dukungan dll Setelah kunjungan, jika anggota komite merasa bahwa 

pilihan mereka benar, mereka melanjutkan dengan negosiasi final dan pengadaan. Negosiasi 

biasanya diadakan pada lisensi dan biaya pemeliharaan tahunan, rencana pembayaran 

termasuk pilihan leasing, masalah dukungan dan persyaratan komersial dan hukum lainnya. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Apa Yang Tidak Boleh Dilakukan Dan Apa Yang Boleh Dilakukan selama Implementasi ERP 

Sistem ERP sangat kompleks, memakan waktu dan mahal. Contoh kegagalan proyek ERP 

berlimpah termasuk beberapa kegagalan tiket tinggi seperti Hershey, (pembuat cokelat 

terbesar dari USA), di mana implementasi SAP ditinggalkan setelah tiga tahun. Ada berbagai 

"Dos" dan mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi ERP "Dont itu". Beberapa 

faktor penentu keberhasilan, perlu inisiatif terfokus, yang ditambahkan di bawah: 

a. Komitmen dari sponsor proyek: Sponsor proyek biasanya milik eselon puncak organisasi. 

Sebuah komitmen yang mendalam dan keterlibatan aktif diperlukan dari mereka dan 

pemantauan telanjang dan pengawasan mungkin tidak cukup. Keterlibatan kuat mereka harus 

mendapatkan eksekutif lainnya di papan. Salah satu peran penting mereka akan menyelesaikan 

konflik antar departemen yang pasti terjadi selama pelaksanaan. Mereka juga harus 

memastikan bahwa sebagian besar eksekutif luas terlibat dalam proyek dan dibebaskan dari 

fungsi rutin setiap kali diperlukan. 

b. Komitmen sumber daya: Sebuah proyek ERP membutuhkan komitmen keuangan yang 

signifikan dan dukungan anggaran. Pengeluaran melibatkan tidak hanya belanja langsung yang 

berkaitan dengan paket ERP tetapi sejumlah biaya tidak langsung seperti integrasi dengan 

perangkat lunak lain, mengumpulkan dan membersihkan input data, pengarsipan data dari 

sistem warisan, terlibat ahli / konsultan, tambahan kebutuhan dukungan, ketentuan untuk 

kontinjensi dll 



c. Pemilihan paket dan konsultan: Pemilihan paket ERP harus benar-benar perlu berdasarkan, 

seperti yang dijelaskan pada analisis kebutuhan bisnis, dilakukan terlebih dahulu. Seleksi tidak 

boleh dipengaruhi oleh faktor-faktor luar seperti glamor terlibat dalam nama paket ERP besar. 

Pemilihan konsultan, yang akan memberikan saran independen dari kepentingan penjual dan 

membimbing seluruh proses pelaksanaan, harus dilakukan dengan hati-hati dan dengan due 

diligence. Konsultan harus jujur independen dan tidak boleh dikaitkan dengan vendor ERP 

tertentu. Hal ini juga berlaku untuk konsultan dari perusahaan konsultan bernama besar karena 

mereka mungkin memiliki kecenderungan untuk merekomendasikan produk yang kompleks, 

yang membutuhkan tambahan usaha konsultasi selama proses implementasi. 

d. Manajemen Proyek: Sebuah manajer proyek diberdayakan, didukung oleh IT dan ahli 

fungsional dan metodologi manajemen proyek yang tepat, adalah kunci keberhasilan 

implementasi ERP. Menyiapkan tim proyek, alokasi sumber daya, tonggak dan kiriman dll 

merupakan bagian penting dari manajemen proyek. Dibuat program pelatihan untuk berbagai 

jenis pengguna dan proses manajemen perubahan yang telah ditetapkan, juga penting. 

e. Legacy Data: Data Legacy disimpan secara manual, dalam file excel atau dalam sistem 

warisan. Pengumpulan data warisan perlu direncanakan dengan hati-hati untuk menghindari 

sindrom yang dikenal sebagai "sampah di sampah dan keluar" yang akan merusak kepercayaan 

pada sistem setelah implementasi. Pembersihan data harus dilakukan dengan menghapus 

duplikat dan informasi yang tidak perlu, sebelum mengimpor untuk sistem ERP. 

Faktor kegagalan kritis: faktor penting untuk kegagalan dapat didefinisikan sebagai 

bertentangan dengan faktor penentu keberhasilan. Beberapa kekhawatiran khusus dari 

kegagalan yang disebutkan di bawah: 

a. Merayap di fungsi tambahan: Tekanan sering tunggangan untuk fungsi tambahan yang tidak 

dibayangkan sebelumnya selama pelaksanaan. Hal ini dapat menyebabkan konflik dengan 

vendor ERP. Berurusan melalui proses manajemen perubahan juga melibatkan biaya tambahan 

dan waktu dan harus dihindari sejauh mungkin. 



b. Harapan yang tidak realistis: sistem ERP bukanlah peluru semua obat perak. Pengguna sering 

ingin melihat perbaikan segera setelah instalasi. Ada pasti akan periode awal frustrasi yang 

mungkin bola salju, merusak kepercayaan pada sistem. 

c. Informasi yang berlebihan: Sebuah sistem ERP berisi ratusan laporan dan query. Terlalu 

banyak informasi menciptakan banyak kebingungan di antara pengguna. Meskipun informasi 

yang berlebihan, banyak waktu, pengguna merasa ditipu karena sistem gagal untuk 

menghasilkan laporan identik dengan yang mereka terbiasa. 

d. Perlawanan Mengubah Pengguna kewalahan oleh semua fitur baru dari sistem. Beberapa 

karyawan berusia mungkin tidak bersedia untuk mengadopsi cara baru bekerja. Beberapa 

mungkin tidak nyaman dengan kesadaran bahwa atasan mereka sekarang akan menyimpan 

jejak yang lebih baik pada apa yang mereka lakukan. 

 

Identifikasi Cocok Platform & Lingkungan untuk Implementasi ERP 

Setiap pelaksanaan ERP menarik pengeluaran pada rekening Sistem Operasi (OS) dan 

Manajemen Relational Database (RDBMS) untuk hosting sistem. Masalah jaringan juga 

mengasumsikan pentingnya terutama bila sistem yang digulirkan di lokasi yang berbeda. Selain 

itu, pilihan lisensi yang terkait dengan paket ERP harus hati-hati dievaluasi selama negosiasi 

kontrak akhir. 

 

Sistem operasi dan Database 

Kecuali sistem diimplementasikan dari awal, mungkin pilihan yang lebih baik untuk 

mengintegrasikan sistem ERP yang dipilih dengan OS dan RDBMS organisasi, yang akan 

mengurangi pengeluaran dimuka implementasi yang ada. Oleh karena itu, pertimbangan 

penting adalah bahwa apakah sistem ERP yang dipilih adalah kompatibel dengan platform yang 

hosting yang saat ini. 



Pertimbangan penting lainnya adalah platform yang bagaimana kuat dan terukur yang ada. 

Kebanyakan pemain populer pasar RDBMS adalah Oracle, IBM, Microsoft dan Sybase, 

merupakan sekitar 90% dari pangsa pasar. Di sektor OS (untuk mainframe dan segmen server), 

ada yang menawarkan berbagai rasa UNIX (IBM, HP, Solaris dll), kepatutan OS dari IBM dan 

Microsoft windows (Linux OS juga digunakan untuk menjalankan beberapa paket ERP open 

source seperti Compiere tetapi belum menjadi populer untuk aplikasi komersial). 

 

Paket ERP yang dipilih harus sesuai dengan salah satu OS populer dan RDBMS. Jika platform 

yang ada dari OS dan RDBMS bukan milik korban utama, mungkin bijaksana untuk 

mengeksplorasi alternatif. Tentu saja, mungkin ada pengecualian, seperti sebuah organisasi 

memilih solusi QAD, dapat mempertimbangkan penggunaan "Kemajuan" RDBMS dengan paket 

mana ini paling kompatibel. 

Faktor lain yang penting yang berhubungan dengan ERP platform adalah apakah sistem ERP 

yang akan diselenggarakan di rumah atau host dari jarak jauh. Jika host jarak jauh, semua biaya 

dimuka yang berhubungan dengan hardware, OS dan RDBMS dieliminasi. Vendor kemudian 

dapat mengenakan biaya hosting yang tambahan secara berkala. 

 

Masalah jaringan 

Masalah jaringan penting yang berkaitan dengan implementasi ERP adalah- topologi jaringan, 

desain jaringan rinci, printer jaringan dll Menyiapkan baru atau memanfaatkan Jaringan Local 

Area (LAN) dan Wide Area Networking (WAN) yang ada, merupakan bagian penting dari pra 

pelaksanaan / proses pelaksanaan . Ini termasuk kabel untuk workstation yang direncanakan, 

meletakkan backbone serat optik, penyediaan bandwidth yang cukup untuk situs remote 

(terutama hosting yang didistribusikan aplikasi / database). Modus berbagi printer jaringan di 

berbagai divisi fungsional seperti gudang, kantor akuntansi dan unit penjualan perlu 

direncanakan terlebih dahulu. 

 



Masalah lisensi untuk produk ERP 

Pelaksanaan paket ERP mengharuskan adanya memasuki lisensi perangkat lunak dan dukungan 

perjanjian dengan vendor. Perjanjian ini merupakan dokumen hukum yang rumit yang berisi 

rincian lisensi dan biaya pemeliharaan dan formula untuk eskalasi daripadanya. Sebelum 

finalisasi kontrak ini, isu-isu berikut harus diberikan pertimbangan: 

Jika perjanjian lisensi hanya mencakup produk ERP inti atau mengandung bisnis tambahan 

perangkat lunak seperti laporan penulis, interface dan middleware. 

a. Jenis pengguna definisi (i) kuasa pengguna dengan akses penuh ke alat pengembangan, (ii) 

pengguna Informational dimaksudkan untuk manajemen akses ke dashboard, MIS dan 

menyetujui peran alur kerja. (iii) pengguna normal dengan peran transaksional dan akses 

terbatas. 

b. Ada kategorisasi pengguna lain seperti bernama pengguna, di mana lisensi diperlukan untuk 

setiap pengguna dari sistem dan pengguna secara bersamaan menunjukkan jumlah maksimum 

pengguna dengan hak untuk mengakses sistem secara bersamaan. 

c. Hal ini, penting bahwa penilaian yang tepat dibuat untuk jenis lisensi yang akan dibeli sebagai 

biaya lisensi bervariasi untuk jenis pengguna. Harga harus dinegosiasikan sebelum masuk ke 

perjanjian ketika vendor mungkin bersedia untuk menawarkan diskon yang signifikan atas 

daftar untuk harga. 

d. Hal ini juga penting untuk memutuskan kapan untuk membeli lisensi. Perjanjian dapat 

dilakukan untuk mendapatkan hanya beberapa lisensi saat dimulainya proyek, untuk pelatihan, 

pengembangan dan pengujian dan istirahat selama ditayangkan. Hal ini juga penting untuk 

mengamankan biaya untuk lisensi tambahan yang mungkin diperoleh selama beberapa tahun 

mendatang. 

 

Fase Implementasi ERP 



Seperti proyek lainnya, implementasi ERP berjalan melalui berbagai tahapan yang saling 

berhubungan. Fase ini mungkin berurutan tetapi pada kesempatan tumpang tindih. Biasanya, 

setiap tahap memiliki kriteria masuk, yang perlu dipenuhi sebelum dimulainya fase. Fase A 

dianggap telah selesai ketika kiriman yang telah ditentukan tercapai. 

Berbagai tahapan implementasi ERP, untuk proyek ERP yang khas, yang disebutkan di bawah: 

1. Proyek Pendirian 

Proyek Pendirian akan terdiri dari kegiatan berikut: 

a. Mobilisasi. 

b. Pembentukan tim Proyek 

c. Rencana Proyek merinci dan fine tuning 

Untuk keberhasilan pelaksanaan, beberapa jenis keterampilan yang diperlukan. Untuk 

memastikan bahwa keahlian yang diperlukan tersedia untuk proyek, tim yang berbeda 

terbentuk, terdiri dari anggota dari organisasi dan penjual. 

a. Papan Proyek 

b. Tim pusat Kompetensi, sebagian besar diwakili oleh personel IT organisasi. 

c. Tim pengguna Key 

d. Tim konsultan  

e. Komite Pelaksanaan Proyek 

 

Kriteria entri 

a. Tim Penjual Proyek di situs 

b. Tim implementasi Organisasi sementara diidentifikasi 



 

Kiriman 

a. Rencana Administrasi Proyek. 

b. Dokumen standar Project. 

c. Pembentukan dewan Project. 

d. Pembentukan Komite Pelaksanaan Proyek. 

e. Pembentukan Kompetensi Centre Team. 

f. Pengguna Key pembentukan Tim. 

g. Pengiriman dan Instalasi Aplikasi vanilla ERP. 

 

2. Pengembangan Prosedur  

Pada fase ini, pengguna utama dan tim pusat kompetensi memetakan proses fungsional yang 

ada dengan fungsi yang tersedia di vanili aplikasi ERP, dalam hubungannya dengan tim penjual. 

Kegiatan berikut akan terjadi secara berulang. 

a. Pemetaan proses 

b. Deteksi Gap 

c. Kerja-sekitar identifikasi 

d. Analisis dampak Organisasi 

 

Kiriman 

a. Model Bisnis melalui flow chart. 



b. Kustomisasi Desain Keterangan dokumen untuk modifikasi diidentifikasi. 

c. Draft Manual Prosedur 

d. Rencana Uji Penerimaan dan Data 

 

 

 

3. Aplikasi Software Kustomisasi 

Fase ini meliputi pengembangan program untuk semua modul menggunakan Customization 

Desain Dokumen Spesifikasi, pengujian unit dan pengujian sistem dari semua modul. Program-

program individu akan unit diuji, berdasarkan rencana tes yang dikembangkan oleh vendor. 

Fase ini dapat dilakukan di lepas pantai. 

Selanjutnya, dikembangkan dan unit diuji aplikasi perangkat lunak akan sistem diuji selama fase 

ini. Sistem pengujian akan didasarkan pada tes penerimaan rencana dan uji data yang diberikan 

oleh organisasi. Setelah itu akan dipasang pada sistem Computed Designated. 

Kriteria entri 

a. Rencana Uji Penerimaan dan Data Uji 

b. Dokumen Kustomisasi Desain Spesifikasi modifikasi diidentifikasi 

 

Kiriman: Unit disesuaikan dan sistem diuji perangkat lunak aplikasi. 

 

4. Pengujian Penerimaan 



Fokus pengujian penerimaan pengguna adalah untuk menunjukkan bahwa sistem bekerja. Dari 

sudut pengguna pandang, pengujian penerimaan adalah prosedur kontrol kualitas akhir untuk 

menentukan apakah produk perangkat lunak adalah melakukan seperti yang diharapkan. 

Kriteria entri: Ketersediaan unit disesuaikan dan sistem diuji aplikasi. 

Kiriman 

a. Diuji Aplikasi Software 

b. pengguna Diperbarui prosedur 

5. End User Training 

Semua pengguna akhir diidentifikasi akan dilatih dalam fungsi-fungsi khusus mereka diminta 

untuk bekerja. Pelatihan akan dilakukan oleh vendor. 

Kriteria entri 

a. Diuji Aplikasi Software 

b. Pengguna Diperbarui prosedur 

 

Kiriman: Pengguna akhir dilatih sesuai rencana pelatihan 

 

6. Konferensi ruang sidang 

Fase ini penawaran pada simulasi lingkungan bisnis yang sebenarnya. Kegiatan berikut akan 

terjadi iterasi selama fase ini: 

a. Identifikasi dan entri data perwakilan 

b. Simulasi model bisnis 

c. Model Bisnis tambahan 



d. Finalisasi panduan prosedur 

Sebagai tim meninjau model data, model bisnis yang disiapkan pada tahap Prosedur 

Pengembangan dapat mengalami beberapa perubahan. 

 

Kriteria entri 

a. Diuji Aplikasi Software 

b. Pengguna Diperbarui prosedur 

 

Kiriman 

a. Akhir Manual Prosedur 

b. Model Bisnis Akhir 

 

7. Data Loading 

Ini adalah fase migrasi di mana data dari operasi manual / warisan yang ada ditransfer ke 

database Sistem ini menggunakan program interface atau utilitas yang tersedia dalam paket 

ERP. Kegiatan berikut akan terjadi: 

a. Data konversi & pemuatan 

b. Pembentukan Hak Akses dan Sandi 

 

Kriteria entri 

a. Prosedur Akhir Manual. 



b. Model Bisnis Akhir 

 

Kiriman: Data Memuat Selesai 

 

 

 

8. Live Trial 

Setelah Model Bisnis Akhir siap dan database dimuat, sistem siap untuk pergi hidup. Fase ini 

akan memungkinkan pengguna untuk bekerja pada perangkat lunak aplikasi dengan data real 

time. 

Kriteria entri 

a. Data Memuat Selesai 

b. Pengguna Akhir terlatih. 

 

Kiriman: Life Trial Completed 

 

Perubahan dan Manajemen Risiko dalam Implementasi ERP 

Sistem ERP adalah proses dan bukan tujuan itu sendiri. Ala kadarnya Pelaksana ERP sistem tidak 

akan meningkatkan efisiensi. Alasan untuk kegagalan proyek ERP seperti kurangnya komitmen 

dari manajemen dan karyawan, kurangnya komunikasi, karyawan berpengetahuan tidak 

tersedia untuk proyek tersebut, sebagian besar masalah organisasi dan tidak ada hubungannya 

dengan masalah teknis. Oleh karena itu, untuk mengurangi risiko kegagalan karena masalah 



organisasi, penerapan perubahan yang tepat dan proses manajemen risiko, memainkan peran 

penting. 

 

Perubahan / Manajemen risiko 

Implementasi ERP memerlukan perubahan organisasi berbasis luas yang lebih mengganggu 

daripada tambahan. Perubahan manajemen secara efektif berhubungan dengan proses 

pengelolaan perubahan tersebut, dan secara luas mencakup semua segmen utama dari 

organisasi seperti: 

a. Pendidikan Orang-Karyawan dan kompetensi. 

b. Organisasi-organisasi struktur, fungsi dan proses bisnis 

c. Perencanaan Sistem Informasi-, Hardware dan Software. 

Manajemen perubahan yang efektif saling berhubungan dengan manajemen risiko yang dapat 

meminimalkan risiko kegagalan dan memastikan menghindari kejutan menyenangkan, baik 

selama pelaksanaan dan pasca fase implementasi. 

Proses manajemen perubahan / risiko: Dimulai dengan proyek kick off, berikut proses harus 

bermanfaat: 

1. Melibatkan agen manajemen perubahan: Dia mungkin menjadi proyek sponsor / juara 

proyek dan juga fasih dengan proses bisnis organisasi. Untuk proyek besar, konsultan luar, 

khusus pada manajemen perubahan mungkin terlibat. Manajer proyek biasanya tidak diberikan 

tugas ini. 

2. Analisis risiko: Pada awalnya, analisis rinci dianggap risiko yang diambil dengan partisipasi 

aktif dari agen perubahan, manajer proyek, konsultan dan pengguna kunci. Risiko yang 

dirasakan diklasifikasikan ke dalam kategori yang berbeda. Setelah musyawarah dampak 

kemungkinan mereka, tindakan apa yang akan diambil oleh siapa dan kapan, yang disepakati. 

Beberapa kategori risiko tersebut adalah: 



i. Risiko yang dirasakan oleh pengguna kunci dan sponsor proyek. 

ii. Risiko yang dihasilkan dari ukuran proyek, kustomisasi kelebihan dan implementasi multi-

lokasi. 

iii. Risiko yang dihasilkan dari struktur organisasi, motivasi umum dan prosedur. 

iv. Risiko yang dihasilkan dari struktur komunikasi. 

v. Risiko akibat ketersediaan isian. 

vi. Risiko yang timbul dari pengetahuan dan keahlian pengguna. 

vii. Risiko yang timbul dari pengetahuan dan pengalaman manajer proyek, konsultan dan tim 

proyek. 

viii. Risiko yang timbul dari penyediaan perangkat keras dan perangkat lunak dan jaringan 

bottleneck. 

3. Komunikasi: Salah satu fungsi penting dari proses manajemen perubahan adalah komunikasi 

dari ruang lingkup, tujuan, kemajuan proyek ERP di seluruh organisasi. Ini mungkin dalam 

bentuk surat berita (atau papan buletin jika intranet tersedia). Surat kabar harus mencakup up 

to date berita dari proyek, tonggak mendatang, individu / kelompok dan prestasi harus 

menyoroti manfaat proyek. 

4. Berurusan dengan orang faktor: Perlawanan untuk mengubah biasanya ditemui dari 

karyawan dengan tahun lebih lama dari layanan. Mungkin juga ada ketakutan redundansi. Buy 

pengguna di sistem ERP merupakan faktor penentu keberhasilan dan selalu ada kesulitan dalam 

beradaptasi dengan budaya baru lingkungan komputerisasi. Menyadari masalah perilaku 

tersebut dan mengembangkan rencana untuk mengatasi, adalah salah satu tanggung jawab 

yang paling penting dari agen perubahan. 

5. Pelatihan: Untuk pemahaman pengguna dari sistem yang baru, mengorganisir beberapa dan 

pelatihan akan merupakan fungsi penting dari proses manajemen perubahan. Metodologi 

pelatihan meliputi pelatihan kelas, lokakarya, tangan pada praktek, streaming video dll 



pengguna pelatihan dengan screenshot dan umpan balik pengguna pada akhir setiap program 

pelatihan, meningkatkan efektivitas pelatihan. 

6. Pemantauan kegiatan selama ditayangkan: Periode ini merupakan bagian penting untuk 

proses manajemen perubahan karena beberapa kejutan buruk mungkin muncul, perlu segera 

dipecahkan. Agen perubahan harus memeriksa dan memastikan bahwa semua data 

transaksional yang dimasukkan ke dalam sistem dan kesalahan sistem diselesaikan segera. Jika 

sistem warisan yang perlu dipertahankan sementara untuk musim gugur tujuan kembali, maka 

dia perlu untuk memastikan masuknya data di kedua sistem dan mengatur sumber daya 

tambahan dimanapun diperlukan. 

Return on Investment (ROI) di Proyek ERP 

Ketika proposal yang diajukan untuk menerapkan sistem ERP, dua pertanyaan yang selalu 

ditanyakan i) Berapa banyak itu akan biaya ii) Apa membayar kembali periode. Itu selalu lebih 

baik untuk memiliki analisis biaya manfaat sebelum memulai proyek ERP. Sebuah analisis ROI 

dilakukan dengan benar membangun kasus bisnis untuk proyek tersebut. Organisasi berada 

dalam posisi yang lebih baik untuk membuat keputusan, menetapkan tujuan dan tenggat 

waktu. Analisis ini juga akan menciptakan basis yang dapat digunakan untuk mengukur kinerja 

masa depan dari sistem. 

 

ROI dalam konteks proyek ERP 

Sebuah ROI untuk proyek ERP merupakan metrik selesai due diligence dan waktu bertahap 

rencana yang menentukan kapan uang akan dibutuhkan dan apa untuk itu akan digunakan. 

Perhitungan ROI dibuat dengan membagi keuntungan moneter oleh jumlah yang dikeluarkan. 

Meskipun lebih mudah untuk menghitung pengeluaran untuk proyek ERP, sulit untuk 

menentukan gain, karena beberapa keuntungan dari proyek ini adalah tidak berwujud dan tidak 

dapat diukur. Biasanya, ROI melibatkan pay back period, yang merupakan lamanya waktu yang 

dibutuhkan untuk pengeluaran kumulatif sama dengan biaya kumulatif investasi. 



 

Manfaat nyata dan Berwujud dari ERP 

Beberapa manfaat diukur dan nyata dari sistem ERP yang disebutkan di bawah: Implementasi 

ERP, bagaimanapun, tidak menyebabkan pengurangan jumlah pegawai (PHK dari beberapa 

posisi berakhir lebih rendah dari gaji dan hutang akan diimbangi dengan tambahan tinggi 

membayar staf TI). 

1. Mengurangi tingkat persediaan, termasuk bahan baku, barang dalam proses dan barang jadi, 

melalui perbaikan perencanaan dan pengendalian. 

2. Mengurangi biaya bahan melalui peningkatan pengadaan dan menyumbang praktek hutang, 

kurang usang dan pemborosan. 

3. Mengurangi biaya tenaga kerja melalui alokasi yang lebih baik dan pengurangan lembur dari 

pekerja yang terlibat langsung dengan produksi seperti teknisi dan pekerja terampil. 

4. Peningkatan throughput yang produksi melalui penjadwalan yang lebih baik dari peralatan 

penting dan operasi sub kontraktor, ada dengan meminimalkan kekurangan, interupsi dan 

ulang. 

5. Pengurangan biaya layanan purna jual. 

 

Selain manfaat nyata, berikut manfaat tak berwujud juga terjadi: 

1. Integrasi informasi yang dihasilkan efisiensi, transparansi dan efektif MIS. 

2. pengurangan Kesalahan, akurasi catatan persediaan. 

3. Peningkatan layanan pelanggan, pada waktu pengiriman, agar lebih pendek siklus 

pengiriman. 

4. Pembentukan prosedur standar. 



5. Peningkatan pengendalian akuntansi dan penjualan yang lebih pendek untuk siklus kas. 

6. Hukum dan peraturan kepatuhan. 

 

Perhitungan ROI 

Tidak ada metode standar perhitungan ROI untuk proyek ERP tetapi metode terstruktur analisis 

dicapai. Mungkin terlalu rumit dan subjektif untuk faktor manfaat tak berwujud. Tetapi faktor-

faktor ini penting untuk menciptakan kasus bisnis secara keseluruhan dan dalam banyak kasus, 

di mana ROI tidak dihitung, membentuk tujuan garis dasar untuk proyek tersebut. 

Langkah pertama adalah untuk menentukan biaya dari berbagai komponen proyek seperti 

biaya konsultasi, biaya lisensi, modifikasi dan biaya pelaksanaan, biaya hardware dll biaya 

pemeliharaan untuk jangka waktu pra ditentukan (mengatakan selama tiga atau lima tahun) 

harus ditambahkan untuk tiba di Biaya Total Kepemilikan selama jangka waktu tertentu. 

Pengeluaran diperkirakan harus waktu bertahap selama periode, digunakan untuk menghitung 

TCO. 

Langkah berikutnya adalah bagian yang lebih sulit yang untuk memperkirakan manfaat yang 

diharapkan selama periode waktu. Untuk memperkirakan angka-angka ini, harus ada konsultasi 

yang luas dan referensi statistik yang berasal dari berbagai laporan survei. Manfaat sebagian 

besar akan terjadi dari pengurangan tingkat persediaan, biaya operasi, biaya tenaga kerja dan 

peningkatan produksi. Sedangkan tiga elemen terakhir akan memiliki dampak langsung 

terhadap laba dan rugi, penurunan persediaan akan menyebabkan pelepasan kas tambahan 

yang dapat diberikan ke nilai tahunan tabungan, berdasarkan internal rate standar organisasi 

pengembalian. 

Hubungan antara waktu bertahap biaya dan manfaat akan memproyeksikan waktu bertahap 

ROI, yang akan menjadi negatif di awal dan akan berubah positif selama pay back period. 

 



Konfigurasi Control dan Menyiapkan Base di Sistem ERP 

Sistem ERP dikembangkan berdasarkan kebutuhan generik berbagai jenis organisasi, milik 

segmen bisnis yang beragam dan selanjutnya berkembang melalui terus menerus 

menambahkan proses bisnis baru. Akibatnya, sistem ERP sekarang menawarkan berbagai 

fungsi, yang membanjiri sebagian besar perusahaan, selama pelaksanaan proyek. Usaha yang 

diperlukan untuk komponen yang relevan pickup sistem dan mengatur dan menyelaraskan 

komponen ini untuk memenuhi kebutuhan spesifik bisnis mereka. 

 

 

Apa itu  konfigurasi? 

Konfigurasi sistem ERP penawaran dengan penanganan kontrol penggunaan banyak, yang 

dapat dimatikan atau dinyalakan, sehingga untuk menyeimbangkan fungsi untuk kebutuhan 

yang masih ada. Hal pertama yang terjadi adalah menginstal modul khusus yang diperlukan dan 

konfigurasi modul ini, sesuai dengan ruang lingkup proyek. Ribuan tabel konfigurasi yang hadir, 

yang menentukan bagaimana sistem harus beroperasi, bagaimana layar entri data akan terlihat 

seperti, bagaimana sinyal dan pijat akan muncul dll 

Proses di atas sangat kompleks, terutama untuk tier 1 vendor seperti SAP dan Oracle. Untuk 

meringankan kompleksitas ini, vendor ERP menciptakan pra dikonfigurasi modul cocok untuk 

bisnis tertentu vertikal. Vendor ERP juga mengembangkan alat konfigurasi pra otomatis seperti 

Orgware dari Baan. SAP juga telah membawa keluar "Dipercepat SAP Solution" yang 

mengandung industri template tertentu yang dapat tweak untuk perusahaan perorangan. 

Modus umum Konfigurasi: 

1. Sebuah fungsi dapat diaktifkan atau dimatikan atau dibuat opsional. 

2. XOR KDEI memilih hanya satu aliran yang memenuhi kondisi yang ditentukan. 



3. OR mana konfigurasi mendukung kegiatan opsional atau mengalir mengharuskan semua, 

tidak ada atau beberapa kegiatan. 

4. DAN - menunjukkan arus paralel wajib. 

Beberapa pilihan konfigurasi yang ireversibel misalnya jika "persediaan negatif diperbolehkan" 

pilihan yang dipilih, itu tidak dapat dikembalikan pada tahap kedua. Beberapa konfigurasi yang 

reversibel misalnya pembelian kuantitas pesanan dapat melebihi jumlah pesanan selimut atau 

tidak. Dalam beberapa kasus jika pilihan tertentu tidak dibuat, fungsi dikonfigurasi dapat 

diaktifkan atau dimatikan secara default. 

Menyiapkan sistem dasar: Beberapa kegiatan penting yang terkait dengan pengaturan sistem 

dasar, memiliki dampak pada semua modul, diberikan di bawah ini: 

1. Penciptaan sebuah perusahaan: ini pada dasarnya adalah untuk membuat data base. 

Sejumlah basis data dapat dibuat dari mana yang mungkin untuk transaksi yang sebenarnya di 

mana seperti yang lain dapat untuk digunakan untuk pengujian dan pelatihan. Perusahaan A 

mungkin hirarki yang berbeda seperti logistik tunggal / keuangan tunggal, multi logistik / 

keuangan tunggal, multi logistik / multi finance dll 

2. Menyiapkan mata uang: Mata Uang perlu dikonfigurasi sebagai i) mata uang dasar yang 

merupakan mata uang hukum negara di mana organisasi beroperasi ii) Alternatif mata uang 

pelaporan, iii) mata uang transaksi yang digunakan untuk transaksi dengan vendor dan 

pelanggan yang mungkin tersebar di sejumlah negara. 

3. Menyiapkan kalender dan periode: Kalender digunakan untuk mencatat informasi tentang 

ketersediaan sumber daya. Periode adalah interval waktu yang dapat dimanfaatkan untuk 

statistik, keuangan, perencanaan dan tujuan pengendalian biaya. 

4. Satuan Ukuran: unit Base panjang, luas permukaan, berat badan, waktu dan faktor 

percakapan mereka untuk tujuan transaksional. 

5. Integrasi antara keuangan dan logistik: Menyiapkan hubungan antar perusahaan, modus 

memperbarui tabel keuangan baik secara real time atau dalam modus batch, modus dari 



penilaian persediaan seperti LIFO, FIFO, Standard Costing atau Weighted Average, pengobatan 

selesai dan non transaksi diselesaikan pada buku keuangan dll 

6. Mendefinisikan nomor kelompok, jenis seri dan panjang seri: Untuk digunakan sebagai ID 

dari transaksi unik seperti pesanan pembelian, order penjualan, produksi pesanan dll 

7. Negara Mendefinisikan: Pelanggan dan vendor yang berlokasi di berbagai negara yang kode 

negara perlu didefinisikan. Hal ini sangat penting karena kebutuhan perhitungan pajak dan 

pelaporan. 

8. Menetapkan Kode Pajak: Diperlukan untuk didefinisikan untuk penjualan, pembelian, 

pelayanan, transaksi proyek. 

 

Master Data Management dari Sistem ERP 

Paket ERP mengandung beberapa modul, seperti keuangan, penjualan dan distribusi, 

manajemen material, manufaktur dan kontrol produksi, sumber daya manusia, pemeliharaan 

tanaman dan manajemen mutu. Karakteristik utama dari sistem ERP adalah bahwa fungsi 

semua modul-modulnya secara terpadu. Karena sifat terintegrasi fungsi, sebuah tabel induk 

beberapa sering dirujuk seluruh sistem dan database, dan dibagi oleh aplikasi yang berbeda, 

area fungsional dan situs. Data dimasukkan atasnya perlu akurat, lengkap, tepat waktu dan 

konsisten. Kualitas data diinput dalam tabel induk, adalah alasan utama untuk keberhasilan 

atau sebaliknya dari sistem ERP. 

Pengumpulan dan pemeliharaan data master 

1. Bersihkan proses cut dan prosedur pemeliharaan data master. 

2. Kepemilikan data didefinisikan dengan baik. 

3. Dalam membangun alur kerja dan otorisasi untuk menambahkan dan memodifikasi data. 

4. Dokumentasi proses. 



5. Audit trails tabel master diaktifkan dan modifikasi login dalam sistem. 

6. Proper unggul template atau pemetaan data dengan sistem warisan, untuk pengumpulan 

data awal. 

 

Klasifikasi Data Master 

Koleksi data master dapat luas diklasifikasikan dalam kategori berikut. 

1. Mitra Bisnis Master Data: 

Sebuah. Pelanggan peran-Pengiriman, pengiriman, faktur, metode pembayaran, perusahaan 

induk dari pelanggan, lokasi negara (pajak dan tujuan statistik), status (aktif, tidak aktif, 

potensi), peringkat kredit, kelompok keuangan, nama kontak dan alamat, mata uang default, 

harga dan diskon, saluran penjualan, kantor penjualan. 

b. Pemasok Peran-Receiving, transportasi, jangka waktu pembayaran, harga dan diskon, 

metode faktur, lokasi negara (pajak dan tujuan statistik), status (aktif, tidak aktif, potensi dll), 

kelompok keuangan, nama kontak dan alamat, mata uang default, pembelian kantor. 

2. Barang Basis Data: 

a. Pembelian, manufaktur, layanan atau item biaya dengan manajemen khusus secara terpisah 

untuk setiap kategori produk category- apakah. 

b. Unit Pengukuran dan Unit alternatif untuk item dengan faktor percakapan. 

c. Sistem barang pemesanan (manual, SIC atau MRP), faktor penataan kembali (service level, 

safety stock, pemesanan selang, kuantitas pemesanan minimum, modus peramalan, pola 

musiman dll) 

d. Item biaya data (komponen biaya, biaya tambahan, biaya standar, biaya pemindahan dll), 

proses otomatis untuk generasi biaya. 



e. Status item (berjalan atau usang), alternatif dan reversibel item, item daftar (dengan 

pengguna komponen didefinisikan). 

f. Harga harga-berlaku, batas harga, aturan untuk menerapkan harga untuk pembelian dan 

penjualan. 

g. Menambahkan segmen kode item, seperti segmen proyek yang memberikan item untuk 

proyek, segmen klaster digunakan untuk perencanaan dan distribusi. 

h. Vendor oleh item, kategori barang dan jasa transportasi. 

3. Karyawan: Nama, ID, informasi pribadi, pusat layanan, tempat layanan, keterampilan, tarif 

per jam, tingkat lembur dll 

4. Keuangan Master Data: Selain menguasai persyaratan data untuk modul keuangan tertentu 

seperti buku besar, hutang, piutang, manajemen kas, penganggaran dll, berikut data master 

keuangan mengalami dampak di seluruh modul non keuangan: 

a. Parameter keuangan dasar untuk induk organisasi dan perusahaan individu. 

b. Bagan akun, periode, dimensi dan jenis transaksi. 

c. Parameter integrasi dan rekening pemetaan untuk transaksi logistik (berasal dari penjualan, 

pengadaan, manufaktur, jasa, subkontrak). 

d. Parameter integrasi dan pemetaan menyumbang gudang perintah seperti penyesuaian 

persediaan, revaluasi persediaan dan transfer gudang. 

Ini mungkin menegaskan bahwa daftar di atas tidak lengkap. Proses dan terminologi yang 

digunakan untuk menjaga data master dalam paket yang berbeda, juga berbeda. 

 

ERP - General Ledger dan Akuntansi Manajemen 



Modul akuntansi keuangan dari paket ERP menyediakan kontrol lebar perusahaan dan integrasi 

informasi keuangan. Modul ini menyediakan kemampuan untuk melacak data terpusat 

akuntansi keuangan dalam kerangka perusahaan beberapa, bahasa dan mata uang. 

The General Ledger (GL) modul adalah jantung dari paket keuangan dari sistem ERP. Melalui 

integrasi dengan logistik, proses bisnis serta dengan sub akuntansi buku besar modul keuangan 

lainnya seperti hutang, piutang, manajemen kas, GL menyediakan kolam renang pusat data 

akuntansi yang dibutuhkan untuk pelaporan keuangan (termasuk laporan hukum) dan tujuan 

lainnya. Salah satu fungsi penting dari GL adalah untuk memperbarui real time sub ledger, 

sehingga menghilangkan memakan waktu rekonsiliasi. GL juga menyediakan data diringkas 

untuk digunakan dalam perencanaan, pengendalian dan pelaporan. 

 

Komponen penting dari GL adalah: 

1. GL data master up. 

2. GL integrasi mengatur dengan modul logistik. 

3. Periode dan penutupan tahun. 

 

Integrasi dengan modul lain: Beberapa modul, terintegrasi dengan GL adalah: 

1. Hutang untuk faktur pembelian, catatan kredit. 

2. Piutang untuk faktur penjualan, catatan kredit dan penyesuaian. 

3. manajemen kas situlah rincian pembayaran ditransfer ke GL. 

4. Manajemen Aset untuk mentransfer rincian penyusutan. 

5. Biaya akuntansi untuk alokasi biaya. 



Mengatur data master GL up: Salah satu proses penting dari GL adalah menyiapkan grafik 

Account, yang merupakan struktur lengkap rekening buku besar yang digunakan oleh 

organisasi. Bagan Akun dapat secara fleksibel terstruktur baik pada orang tua dan tingkat 

perusahaan individu. Chart of Account juga dapat didefinisikan secara terpisah untuk tujuan 

hukum serta serta untuk tujuan pelaporan kepada manajemen. Dalam beberapa paket, konsep 

dimensi digunakan yang memberikan pandangan vertikal pada akun buku besar. Parameter 

penting lain dari GL adalah jenis transaksi yang mengidentifikasi berbagai kategori transaksi 

seperti voucher jurnal, faktur penjualan, kas, dan koreksi. Parameter penting lain dari GL adalah 

i) perusahaan induk dan perusahaan parameter (ini akan berisi account untuk keuntungan dan 

kerugian, fluktuasi mata uang dll ii) Periode (Fiscal dan Pajak), iii) kode pajak oleh negara-

negara 

Integrasi GL mengatur dengan modul logistik: skema pemetaan Integrasi perlu didefinisikan 

untuk posting transaksi logistik ke keuangan. Contoh transaksi logistik (untuk asal-usul transaksi 

yang berbeda) yang menghasilkan transaksi keuangan yang sesuai dan yang bagan akun yang 

perlu didefinisikan sesuai, diberikan di bawah ini: 

1. Pembelian - i) Membuat dan melepaskan dari pesanan pembelian ii) menerima bahan 

terhadap pesanan pembelian iii) pemeriksaan dan persetujuan dari bahan yang diterima iv) 

pendaftaran faktur pemasok dalam bidang logistik. 

2. Penjualan - i) Pembuatan order penjualan ii) merilis yang sama untuk pergudangan iii) 

mengeluarkan bahan terhadap urutan gudang resultan iv) merilis urutan masalah ke faktur. 

3. Inter Depot Transfer - i) Pembuatan transfer antar-depot manual atau mentransfer sama dari 

perencanaan ii) bahan masalah dari penerbitan gudang iii) menerima bahan di gudang 

penerima. 

4. Masalah untuk pesanan subkontrak - i) Pembuatan order produksi ii) membuat pesanan 

pembelian subkontrak berdasarkan urutan produksi iii) memulai masalah persediaan untuk 

subkontraktor, iv) masalah persediaan v) menerima item subkontrak, vi) selesai produksi Agar 

v) menutup order produksi. 



5. Siklus Menghitung - i) Menghasilkan siklus count pesanan ii) menyetujui siklus count pesanan 

iii) siklus proses perintah count. 

Periode dan Tahun Penutupan: Jika periode atau tahun adalah masa lalu tanggal akhir, ia perlu 

ditutup dan hasilnya adalah akan diposting di periode berikutnya / tahun. Sebelum menutup 

setiap periode itu perlu untuk memeriksa status periode. Berikutnya, audit, rekonsiliasi, lewat 

entri koreksi akhir dan pembangunan kembali sejarah buku dilakukan. 

Pada bagian terakhir dari proses ini, menutup periode, penutupan akhir periode dan penutupan 

tahun dan dan pengarsipan data dilakukan. 

Sebuah diagram alir khas penutupan periode dan tahun, diberikan di bawah ini: 



 

 



ERP - Hutang Piutang  

Hutang dan piutang modul piutang dua modul eksekusi penting di bawah segmen pembiayaan 

dari sistem ERP. Hubungan keuangan dengan vendor yang memberikan masukan kepada 

organisasi dalam bentuk barang dan jasa diselenggarakan dalam Hutang (AP) Modul. Di sisi lain, 

koneksi keuangan dengan pelanggan yang menggunakan output organisasi, ditangani melalui 

Piutang (AR) modul. Kedua modul ini memelihara rekening pribadi baik dari debitur atau 

kreditur dan mempertahankan berbagai sub buku besar seperti rekening kontrol, rekening 

fluktuasi mata uang dll sebagai bagian integral dari General Ledger (GL). 

Akun Modul Hutang (AP) - Modul ini menyediakan fungsionalitas untuk masuk, memantau, 

memelihara dan proses untuk pembayaran faktur dan nota kredit, bahwa organisasi yang 

diterima dari vendor. Fungsi utama dari modul ini adalah sebagai berikut: 

1. Pendaftaran Segera faktur masuk 

2. Tracking & Otorisasi faktur masuk 

3. Masuknya faktur-order berdasarkan galanya 

4. Pencocokan otomatis faktur dengan penerimaan 

5. Prosedur terpisah untuk persetujuan faktur yang melebihi toleransi pengguna 

6. Faktur Self-Billing ini cocok untuk lingkungan JIT mana penerimaan barang secara otomatis 

membangkitkan faktur dalam sistem yang dibayar melalui pengiriman uang dan pemasok tidak 

perlu mengirim faktur setiap disetujui. 

7. Account Klasifikasi untuk rekonsiliasi 

Mengatur data master up dari AP: The set up awal dari modul AP sangat penting untuk fungsi 

yang tepat, di mana parameter berikut yang diperlukan untuk didefinisikan: 



1. Blokir kode untuk memblokir faktur, Penuaan periode analisis faktur terutang vendor, 

ditoleransi batas perbedaan harga untuk menyetujui faktur (oleh pengguna dan vendor), 

apakah sesuai dengan penerimaan adalah manual atau otomatis. 

2. Menghubungkan ACP dengan GL melalui jadwal Bagan rekening yang berbagai transaksi yang 

berasal dari AP yang diposting. Beberapa akun ini saya) account control ii) diantisipasi 

pembayaran iii) perbedaan faktur akrual IV) harga dan v) perbedaan pembayaran. 

Pencocokan otomatis Faktur: Ini adalah fungsi penting dari AP modul, di mana faktur dari 

vendor secara otomatis disesuaikan dengan pesanan pembelian dan penerimaan. Sebuah 

diagram alir khas untuk pencocokan otomatis adalah sebagai berikut: 



 

 

 



Piutang Modul (AR) - Modul ini membantu dalam pelacakan semua faktur yang menunggu 

pembayaran dari pelanggan. Fungsi utama dari ACR adalah: 

1. Account klasifikasi untuk rekonsiliasi & Control. 

2. On-line manajemen kredit. 

3. surat Reminder dengan berbagai tingkat keparahan. 

4. Penuaan laporan Analisis untuk ulasan. 

5. Bunga untuk pembayaran terlambat. 

6. Pernyataan Pelanggan. 

 

ACR Master Data mengatur 

1. Mendefinisikan bagan akun untuk menghubungkan ke GL seperti i) akun control ii) akun 

diskon iii) penerimaan muka iv) penerimaan yang tidak terisi. 

2. Persyaratan parameter Pembayaran seperti saya) periode kredit ii) diskon tunai iii) hari 

pembayaran iv) toleransi untuk diskon. 

3. Jenis masalah didefinisikan Gratis untuk mengecualikan faktur dari mengingatkan dan debet 

langsung 

4. Periode Fleksibel untuk analisis penuaan 

5. Mata Perbedaan / Pembayaran 

6. Default data - untuk tingkat Perhitungan Pajak. 

Credit Control: Sebuah fitur penting dari modul ini adalah untuk memantau faktur terlambat 

untuk pembayaran dan menghasilkan surat peringatan untuk mengirimkan kepada pelanggan. 

Dalam kasus faktur masih belum dibayar, pengingat semakin mendesak dihasilkan dalam sistem 



kemudian pada interval yang telah ditetapkan. Sistem ini juga mempertahankan buku harian 

kredit, yang berisi rincian dari semua tagihan yang belum dibayar apakah karena pembayaran 

atau tidak. 

Fungsi ini juga membantu dalam menghasilkan penuaan laporan analisis dari sampel yang 

diberikan di bawah ini: 

Invoice Date Problem Code Problem 

Reference 

0-30 

days 

31-60 

days 

61-90 

days 

Sept6 

96000005 

09/21/2010 WPR Wrong Price Cindy $ 500.00     

July 99700043 08/23/2010 CRN Waiting Credit 

Note 

Ray   $ 350.72   

MAR 

52000004 

07/03/2010 GRN Goods 

Returned 

Michelle     $936.68 

 

Manajemen Aset dan Pengendalian Anggaran 

Salah satu fungsi keuangan utama adalah pengelolaan aset tetap. Modul manajemen aset 

terutama mempertahankan daftar aset, yang menyediakan informasi tentang transaksi aset 

terkait. Manajemen Aset demikian membantu dalam melacak aset tetap, penanganan 

penyusutan aset tetap untuk pelaporan fiskal dan revaluasi aset. Anggaran kontrol (BC) modul 

modul lain keuangan penting yang membantu dalam perencanaan dan perbandingan hasil 

aktual dengan jumlah dan kuantitas yang dianggarkan. Modul ini membantu unit bisnis untuk 

menghitung target bisnis, rilis anggaran serta menyediakan alat-alat analisis yang luas untuk 

pemantauan anggaran. 

Manajemen Aset - Beberapa fungsi penting adalah: 

1. Investment and disposal method. 

2. Users’ defined depreciation method. 



3. Periodic revaluation of fixed assets. 

4. Business and insurance information. 

Modul ini terkait dengan buku besar untuk memasukkan hasil penyusutan serta hutang dan 

piutang untuk membeli dan membuang aset. Beberapa parameter data master penting bagi 

Asset Management adalah: 

1. Mendefinisikan dari jadwal bagan akun yang diperlukan untuk menghubungkan ke buku 

besar. 

2. Metode Penyusutan. 

3. Nilai Sisa atau persentase. 

a. Metode Investasi dan pembuangan: Prosedur ini berlaku ketika aset baru yang diperoleh oleh 

organisasi. Sementara pembayaran dilakukan melalui dibayarkan untuk akuisisi aset rekening, 

transaksi investasi yang dihasilkan, dan hasilnya diposting ke buku besar. Aset tersebut 

terdaftar dalam manajemen aset dan terkait dengan metode penyusutan. Aset tersebut 

kemudian siap untuk depresiasi periodik dan revaluasi. Demikian pula, ketika aset dijual / 

dibuang, transaksi pembuangan dibuat dalam modul ini yang menghasilkan faktur penjualan 

piutang dan transaksi posting yang relevan dalam buku besar. 

b. Metode penyusutan didefinisikan Pengguna ': Fungsi ini menyediakan cara yang fleksibel 

menjaga biaya penyusutan. Sistem ini memungkinkan metode penyusutan yang menentukan 

bagaimana sistem menghitung penyusutan seperti dengan jumlah yang tetap, dengan 

persentase dari harga pembelian / nilai buku atau jumlah atas dasar jumlah tahun beroperasi. 

Sistem ini juga memungkinkan akuntansi untuk nilai sisa. Metode penyusutan mungkin berlaku 

global untuk seluruh organisasi atau khusus untuk satu atau lebih kelompok aset. 

c. Revaluasi periodik aktiva tetap: Fungsi ini memungkinkan revaluasi periodik, yang merupakan 

koreksi positif dari nilai buku aset, untuk memperhitungkan perubahan harga pasar. Revaluasi 

aset terkait dengan beberapa pengguna didefinisikan indeks yang terintegrasi dalam sistem. 



Nilai revaluasi tersebut, biasanya, dihitung dengan sistem selama penutupan tahun fiskal dan 

hasilnya diposting sebagai transaksi akhir tahun buku besar. 

d. Bisnis dan Asuransi informasi: Dalam fungsi ini, informasi tambahan mengenai aset tetap 

yang non-keuangan di alam, disimpan dengan cara pengguna didefinisikan. Informasi disimpan 

setelah mengklasifikasikan aset di bawah berbagai kelompok dan sub kelompok. Rincian 

kebijakan asuransi juga dipelihara dan terkait dengan aset tetap. 

e. Modul Pengendalian Anggaran: Fungsi ini memungkinkan mendaftar, penanganan dan 

pemantauan jumlah anggaran oleh buku besar. Fungsi ini juga membantu dalam 

mempersiapkan anggaran kinerja untuk unit referensi (seperti konsumsi bahan bakar untuk 

kendaraan), selain harga anggaran keuangan berbasis. Jumlah anggaran dan jumlah 

direncanakan sepanjang tahun dan dipecah menjadi nilai periode. Hal ini juga memungkinkan 

untuk mengatur anggaran fleksibel dengan membedakan antara anggaran tetap dan variabel. 

Langkah-langkah untuk persiapan anggaran 

1. Menyiapkan data master seperti mendefinisikan kode anggaran, periode anggaran. 

2. Mendefinisikan unit referensi (oleh jumlah atau kuantitas) dan metode anggaran seperti 

bottom up atau top down pendekatan. 

3. Generasi data distribusi anggaran dan mempertahankan anggaran sebesar lebih dari tahun / 

periode. 

4. Percetakan jumlah anggaran dan neraca saldo. 

Kontrol anggaran beban: Fungsi ini, yang memungkinkan rekaman pra pengeluaran dalam 

bentuk komitmen, penting terutama untuk / sektor publik pemerintah, di mana kontrol 

anggaran merupakan persyaratan hukum. Sistem ini menciptakan sitaan dari permintaan, 

pesanan pembelian atau perintah kerja, di mana jumlah yang terkait diperlukan harus dibayar 

dalam waktu dekat. The berkomitmen jumlah secara otomatis diblokir dan tidak tersedia untuk 

transaksi lainnya. Ketika pembayaran akhirnya dibuat, beban yang lega, setelah account 

didebet dengan jumlah yang dibayarkan. 



Perkiraan Biaya dan Akuntansi di ERP 

Modul biaya adalah salah satu modul pengendali penting yang memungkinkan pengendalian 

biaya internal yang efektif dan akuntansi. Semua fungsi mengenai analisis biaya dan biaya 

alokasi yang disediakan oleh modul ini. Modul akuntansi biaya sangat terintegrasi dengan 

anggaran dan buku besar modul serta menarik masukan dan memberikan output ke berbagai 

modul logistik seperti penjualan, pengadaan, pergudangan, lantai toko dan bill of material. 

Biaya modul Akuntansi: Modul Akuntansi biaya terdiri dari fungsi berikut: 

1. Overhead pengendalian Biaya. 

2. Perhitungan harga Biaya. 

3. Jam akuntansi. 

4. Kegiatan berbasis biaya. 

Biaya Overhead pengendalian: biaya Overhead, yang merupakan biaya tidak langsung, tidak 

bisa langsung ditugaskan untuk produk yang diproduksi atau jasa yang diberikan. Kadang, biaya 

overhead adalah persentase yang signifikan dari biaya keseluruhan. Fungsi ini membantu dalam 

mendefinisikan hubungan alokasi dalam bentuk biaya tambahan / tingkat berlaku untuk 

berbagai pusat biaya yang pada gilirannya sebanding dengan biaya tambahan dianggarkan / 

tarif. Kontrol biaya overhead dengan demikian membantu untuk memantau dan 

mengalokasikan biaya tidak langsung. 

Perhitungan harga biaya: Di bawah harga biaya fungsi perhitungan, simulasi (seperti untuk 

membuat atau subkontrak), dan perhitungan harga untuk item standar dan disesuaikan 

dilakukan. Fungsi ini sangat penting dalam menentukan batas harga termurah untuk yang 

produk adalah menguntungkan. Harga biaya untuk item standar dihitung berdasarkan berikut: 

1. Biaya Bahan: Yang mungkin harga pengadaan terbaru atau harga simulasi pembelian. 

2. Biaya Operasi yang dapat terdiri dari tenaga kerja dan biaya mesin. 



3. Tingkat Subkontrak. 

4. Biaya tambahan untuk cakupan overhead seperti biaya manajemen biaya / inspeksi. 

Untuk perhitungan harga biaya untuk item disesuaikan, tarif spesifik proyek dan biaya 

tambahan berlaku. Perhitungan harga biaya juga membentuk dasar perhitungan harga valuasi 

(di mana biaya tambahan ditambahkan seperti transfer gudang dengan biaya tambahan) yang 

pada gilirannya digunakan untuk transaksi keuangan internal seperti transfer persediaan, Work 

dalam persediaan kemajuan. Harga jual atau harga ritel di mana biaya tambahan harga jual 

ditambahkan ke harga biaya juga berasal dari fungsi ini. 

Sebuah diagram alir khas untuk perhitungan biaya dan harga jual adalah sebagai berikut: 



 

 

Jam Akuntansi: fungsi ini digunakan untuk memperhitungkan karyawan dan mesin biaya dan 

biaya biaya ini untuk pesanan produksi yang sesuai. Jam menghabiskan baik dapat dimasukkan 

langsung atau sistem secara otomatis dapat kembali menyiram satu jam diperkirakan, pada 

saat penyelesaian operasi. Ketika jam yang diposting, transaksi keuangan dibuat dalam buku 

besar. Jam akuntansi biasanya dilakukan melalui jadwal kerja dan tingkat normal dan lembur 

dapat didefinisikan dalam sistem. Hal ini juga memungkinkan untuk memasukkan perkiraan / 

jumlah dianggarkan dari jam kerja bagi karyawan atau pusat kerja untuk jangka waktu tertentu 



(seperti bulan / tahun) dan membandingkan jam perkiraan / dianggarkan dengan jam yang 

sebenarnya. 

Kegiatan berbasis biaya: Ini adalah perpanjangan dari sistem tradisional distribusi alokasi biaya 

overhead, di mana hanya beberapa basis alokasi yang digunakan. Fungsi ini membantu dalam 

mengendalikan objek biaya (yang mungkin hal seperti produk, jasa, proyek, saluran distribusi) 

dengan driver biaya mereka, melalui tagihan kegiatan dan hasil kegiatan. Dengan demikian, 

fungsi ini menentukan konsumsi proses bisnis dengan produk, pelanggan dan objek biaya 

lainnya berdasarkan driver biaya dan membantu dalam pemantauan dan pengendalian proses 

bisnis lintas departemen. 

 

Cash Management Modul dalam ERP 

Modul manajemen kas memberikan informasi yang berkaitan dengan arus kas organisasi, 

dengan mengolah dan menganalisis semua transaksi kas dan bank, yang timbul dari 

pembayaran faktur pemasok, tanda terima dari faktur penjualan, berdiri sendiri pembayaran 

dan tidak terisi pembayaran / penerimaan. 

Modul manajemen kas juga memungkinkan menganalisis transaksi keuangan untuk jangka 

waktu tertentu dan memberikan informasi mengenai sumber dana dan penggunaan dana untuk 

memastikan likuiditas dalam rangka memenuhi kewajiban pembayaran organisasi. 

Pembayaran aliran khas / penerimaan dalam sebuah organisasi 



 

Integrasi dengan modul lain 

1. Hutang mana dari faktur pembelian diproses diterima. 

2. Account situlah piutang diproses penjualan faktur diterima. 

3. General Ledger di mana transaksi diproses dalam modul ini yang diposting. 

Mempertahankan Master Data: Beberapa parameter data master untuk modul manajemen kas 

yang 

1. Menjaga pembayaran metode / penerimaan: Ini akan menentukan bagaimana pembayaran / 

penerimaan diproses, yang parameter berikut diperlukan untuk didefinisikan: 

a. Apakah otomatis (di mana faktur atau tanda terima dipilih secara otomatis tergantung pada 

jangka waktu pembayaran) atau petunjuk pembayaran / Penerimaan. 

b. Jumlah maksimum per Mitra Bisnis di batch pembayaran tunggal. 



c. Rekening Bank / Bank Alamat untuk membuat / menerima pembayaran. 

d. Opsi-apakah keluaran kertas (cek) atau berkas (debit langsung). 

e. Menyusun Pilihan - Dimana penerimaan / pembayaran diproses secara individual 

(remittance) atau gabungan untuk sejumlah faktur. 

2. Hubungan Bank: Dimana rincian mata uang (currency rumah / pembayaran luar negeri), jenis 

bank, apakah diblokir untuk pembayaran atau penerimaan, prioritas bawaan dll dipertahankan. 

3. Menghubungkan ke General Ledger - Mendefinisikan beberapa bagan akun yang berkaitan 

dengan posting berbagai tahap pengolahan transaksi dalam manajemen kas untuk General 

Ledger, seperti pembayaran diantisipasi, penerimaan diantisipasi, periksa mengeluarkan tidak 

menyadari. 

4. otorisasi Pembayaran - jumlah maksimum pengguna dapat membayar untuk pemasok atau 

jika pengguna berwenang untuk melakukan pembayaran terlebih dahulu. 

 

Fungsi dari modul Cash Management 

1. Pemasok Pembayaran - Prosedur standar untuk pembayaran pemasok diberikan di bawah ini. 

Namun variasi dari proses ini diikuti untuk pembayaran yang berkaitan dengan berdiri agar (di 

mana pembayaran dilakukan tanpa faktur), pembayaran terhadap faktur proforma, berdiri 

pembayaran sendiri dll 

a. Menulis faktur untuk pembayaran 

b. Cetak daftar saran pembayaran 

c. Memodifikasi saran pembayaran 

d. Rekonsiliasi jumlah sesuai saran pembayaran dan faktur 

e. Menetapkan Bank 



f. Cetak memeriksa atau mengirimkan perintah bank file elektronik. 

g. Transaksi tunai Kirim ke buku besar 

Sebuah prosedur pembayaran pemasok diagram alir yang menunjukkan diberikan di bawah ini: 

 

2. Penerimaan jumlah faktur penjualan: 

i. Cek yang diterima dari pelanggan (diantisipasi penerimaan) 

ii. Cek dikirim ke bank (memeriksa status diantisipasi). 

iii. Cek dibayarkan oleh bank (Bank hubungan-rekonsiliasi). 

b. Debit langsung: Berlaku untuk pelanggan yang telah resmi organisasi untuk langsung 

mendebit rekening bank mereka. 

i. Pilih Faktur untuk Direct Debit 

ii. Saran Direct Debit 

iii. Susun Direct Debit 

iv. Menetapkan Bank untuk Direct Debit 



v. Audit Langsung Debit 

vi. Buat Pesanan Langsung Debit 

vii. Cetak Remittance Surat 

viii. Posting Langsung Debit ke buku besar. 

3. Forecast arus kas: Fungsi ini memberikan wawasan tentang posisi likuiditas diproyeksikan 

organisasi pada titik tertentu di masa depan. Sementara peramalan arus kas sistem ini 

menggunakan data yang tersedia mengenai saya) pesanan pembelian dan faktur pembelian, ii) 

penjualan kutipan, pesanan penjualan dan faktur penjualan iii) perintah berdiri dan iv) anggaran 

keuangan. 

 

2. Penerimaan jumlah faktur penjualan: 

Dengan cek: 

i. Cek yang diterima dari pelanggan (diantisipasi penerimaan) 

ii. Cek dikirim ke bank (memeriksa status diantisipasi). 

iii. Cek dibayarkan oleh bank (Bank hubungan-rekonsiliasi). 

b. Debit langsung: Berlaku untuk pelanggan yang telah resmi organisasi untuk langsung 

mendebit rekening bank mereka. 

i. Pilih Faktur untuk Direct Debit 

ii. Saran Direct Debit 

iii. Susun Direct Debit 

iv. Menetapkan Bank untuk Direct Debit 

v. Audit Langsung Debit 



vi. Buat Pesanan Langsung Debit 

vii. Cetak Remittance Surat 

viii. Posting Langsung Debit ke buku besar. 

3. Forecast arus kas: Fungsi ini memberikan wawasan tentang posisi likuiditas diproyeksikan 

organisasi pada titik tertentu di masa depan. Sementara peramalan arus kas sistem ini 

menggunakan data yang tersedia mengenai saya) pesanan pembelian dan faktur pembelian, ii) 

penjualan kutipan, pesanan penjualan dan faktur penjualan iii) perintah berdiri dan iv) anggaran 

keuangan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Modul produksi - BOM dan Routing 

Bill of Material (BOM) adalah fungsi dasar menyiapkan modul produksi sistem ERP. Sebuah item 

diproduksi terdiri dari komponen, yang digunakan untuk membangun produk melalui operasi 

produksi (s). Penggunaan utama dari BOM adalah untuk menentukan struktur produk dari item 

akhir yang diproduksi. 

Routing dasar penting lain dari modul produksi, yang mendefinisikan metode manufaktur. 

Metode atau rute yang harus diikuti untuk pembuatan produk merupakan prasyarat untuk 

menyiapkan modul produksi. 

Bill of Material: Setiap proses manufaktur berjalan melalui berbagai tahapan produksi dan pada 

setiap tahap, komponen (baik pekerjaan yang sedang berjalan atau dibeli) yang diperlukan. 

BOM Rincian komponen yang diperlukan di berbagai tahapan atau tingkat operasi (baik tingkat 

tunggal atau multi level). Dalam BOM multi level, hubungan orang tua / anak antara tingkat 

berturut-turut terbentuk. 

BOM digunakan baik untuk produksi dan perencanaan tujuan, sebagaimana ditentukan di 

bawah ini: 

1. Mendefinisikan tagihan produksi bahan: Item akhir dijelaskan pada tingkat tertinggi BOM. 

Tingkat BOM yang didefinisikan menunjukkan bahan-routing yang hubungan pada setiap 

tingkat operasi. Setelah itu, komponen yang ditambahkan pada setiap tingkat. Sebuah BOM 

yang ada dapat dengan mudah dimodifikasi untuk membuat versi baru dari BOM. Rekayasa Bill 

of Material dari modul Teknik Manajemen Data juga dapat disalin untuk membuat produksi 

BOM. Sebuah BOM generik juga dapat dimodifikasi untuk membuat produk yang disesuaikan 

dengan bantuan modul manajemen konfigurasi. 

2. Mendefinisikan tagihan perencanaan bahan: Produksi barang serupa (seperti pakaian dari 

jenis yang sama namun dengan ukuran yang berbeda) yang terhubung melalui hubungan 

agregat di bawah perencanaan bill of material sehingga rencana jangka panjang mereka 

produksi / subkontrak tidak dilakukan secara terpisah. 



Loop di BOM - Sementara mendefinisikan tagihan produksi multi-level material, pengguna 

mungkin keliru menghubungkan item tingkat yang lebih tinggi untuk komponen pada tingkat 

yang lebih rendah. Hal ini menciptakan kesalahan data dan memicu loop tak terbatas untuk 

item diproduksi. Kesalahan ini terdeteksi melalui utilitas, yang biasanya merupakan bagian dari 

modul. 

 

 

Routing - Tujuan dari modul Routing adalah: 

1. Semua tugas yang dibutuhkan untuk memproduksi item bertekad. 

2. Pusat pekerjaan yang berkaitan dengan tugas-tugas ini diidentifikasi. 

3. Urutan operasi tugas terkait dengan dilakukan pada pusat-pusat kerja atau pusat-pusat kerja 

sub kontraktor ditetapkan. 

Departemen - Sebuah unit organisasi yang melakukan satu set spesifik tugas. Departemen A 

dapat dari berbagai jenis seperti, pusat kerja, pusat layanan kantor penjualan dll 



Kerja Pusat - Sebuah karya Center adalah tempat di mana kegiatan produksi yang dilakukan. 

Sumber daya (seperti laki-laki dan / atau mesin) terkait dengan pusat kerja. Dengan demikian, 

pusat Kerja adalah sekelompok unit sumber daya yang digunakan sebagai unit perencanaan 

fungsional. . Pusat kerja mungkin pusat kerja departemen atau pusat kerja kontrak sub. 

Tugas - Istilah ini digunakan untuk menggambarkan setiap kegiatan yang dilakukan di lantai 

toko. Pusat kerja dan mesin (untuk tugas-tugas mesin) digunakan untuk mendefinisikan tugas. 

Tugas mungkin berbagai jenis seperti produksi, perbaikan dll 

Pusat kerja hubungan Tugas - Tugas ini terkait dengan pusat kerja jika pusat kerja mampu 

melaksanakan tugas. Rincian seperti mengatur waktu, tingkat produksi dll dipertahankan di 

bawah hubungan ini. 

Routing Kode - Kode routing yang mengidentifikasi lembar routing. Beberapa (alternatif) 

routings yang mungkin untuk setiap item standar yang diproduksi. Sebuah pilihan routing yang 

dapat tergantung pada jumlah pesanan, yang disebut Order Quantity Dependent Routing. 

Sebuah kode routing diperlukan untuk dihubungkan ke item diproduksi. 

Routing Operasi - Di sini, serangkaian langkah-langkah routing yang dilakukan secara berturut-

turut untuk memproduksi item didefinisikan. Operasi diidentifikasi oleh nomor seri, yang 

menunjukkan urutan operasi untuk proses manufaktur yang terkait. 

Aliran utama antara obyek bisnis dalam modul Routing digambarkan di bawah ini 



 

 

Produksi Modul - Perencanaan dan Pengendalian Produksi 

Untuk mendukung kebutuhan untuk mengurangi biaya dan waktu ke pasar, penekanan yang 

lebih besar diperlukan untuk mengontrol kegiatan lantai toko. Terorganisir dengan baik proses 

manufaktur, sehingga penghapusan hambatan dan limbah, memerlukan ketergantungan lebih 

besar pada fleksibel dan user perencanaan produksi ramah dan sistem kontrol. Mesin 

perencanaan sistem ERP, melalui loop tertutup MRP / MRP kemampuan II, menghasilkan 

perintah produksi yang direncanakan, berdasarkan waktu bertahap permintaan diperkirakan, di 

masing-masing / ember waktu mingguan bulanan. 

Setelah konfirmasi, pesanan produksi penuh fungsional, dengan routing dan komponen 

disesuaikan, menyatakan apa kuantitas produk harus diproduksi dan tanggal yang dijadwalkan 

produksi. Sementara menghasilkan urutan produksi, sistem mengambil tanggung jawab dari 

jumlah jam yang dibutuhkan untuk ketertiban dan kapasitas mesin dan pusat-pusat kerja dan 

ketersediaan bahan dan komponen. 

 



Fungsionalitas modul produksi: Beberapa fungsi dasar: 

1. Control agar Produksi. 

2. Perencanaan agar produksi. 

3. Agar Produksi statistik. 

4. Agar Produksi subkontrak  

5. Masalah materi Produksi  

Menghubungkan ke modul lain: Perencanaan produksi dan kontrol modul executable sangat 

terintegrasi. Menerima pesanan produksi direncanakan dari mesin perencanaan. Ini menerima 

rincian struktur produk dari BOM dan rincian operasi yang diperlukan untuk item diproduksi 

dari Routing. Ini menerima data akuntansi biaya dari modul akuntansi biaya. Penawaran modul 

persediaan dengan masalah barang pesanan produksi dan manajemen mutu memeriksa 

kualitas barang yang dihasilkan. 

Kontrol produksi pesanan: Fungsi ini digunakan untuk melaksanakan semua aspek dari produksi 

pesanan di bawah lingkungan produksi yang berbeda seperti manufaktur berulang, manufaktur 

job shop, dan jalur perakitan sequencing. Fungsi ini memungkinkan pengguna untuk 

mentransfer rangka direncanakan dan menciptakan ketertiban produksi manual, mencetak 

dokumen order produksi yang berisi rincian dari komponen dan operasi yang diperlukan, untuk 

berbelanja lantai untuk eksekusi dan merekam status urutan seperti yang direncanakan, dirilis, 

aktif dan selesai melepaskan. Akhirnya, urutan produksi ditutup ketika hasil akhir dari biaya, 

bahan ditempatkan dan jam kerja yang diposting ke urutan produksi. 

Ketika order produksi dibuat, sistem secara otomatis menghitung bahan estimasi (dari BOM) 

dan diperkirakan jam (dari routing) untuk mengeksekusi perintah. Sistem ini dapat mengadopsi 

perencanaan ke depan ketika tanggal mulai produksi digunakan untuk menghitung tanggal 

pengiriman. Sistem ini juga dapat mengadopsi perencanaan mundur ketika tanggal mulai 

produksi dapat diturunkan dari tanggal pengiriman dan urutan lead-time dari item. 



Perencanaan produksi pesanan: Fungsi ini membantu dalam mengubah atau penjadwalan ulang 

operasi dari pesanan produksi, sesuai rincian ditunjukkan di bawah: 

a. Mengubah operasi (tugas). 

b. Mengubah urutan operasi (routing) - untuk mengubah struktur routing. 

c. Mengubah urutan order (tanggal dan penjadwalan pada pusat kerja). 

d. Mengubah isi urutan (tanggal referensi) - untuk replanning pesanan. 

e. Estimated Materials 

Produksi Statistik: Fungsi ini memberikan informasi mengenai biaya aktual dan perkiraan biaya 

produksi pesanan, baik dalam hal bahan yang dikonsumsi dan menghabiskan berjam-jam. 

Informasi statistik ini membantu dalam perencanaan dan pelaksanaan perintah produksi masa 

depan yang lebih baik. 

 


