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Reportaža: Strokovna ekskurzija Walldorf – Frankfurt - Pariz 

 

Letošnja večdnevna strokovna ekskurzija usmeritve usmeritev Elektronsko poslovanje (bu) in 

Management informatike in e-poslovanja (bm) je potekala od 1. 5. do 6. 5. 2017, obiskali pa smo 

Walldorf in Frankfurt v Nemčiji, ter Pariz v Franciji.  

V poznih prazničnih urah 1.5. smo se zbrali v 

Mariboru, in se odpravili na nočno vožnjo proti 

mestu Walldorf v Nemčiji. V dopoldanskih urah 

smo prispeli v mesto Walldorf, naš cilj pa je bil 

sedež podjetja SAP, vodilnega svetovnega 

ponudnika poslovne aplikacijske programske 

opreme. V mestu Walldorf ima glavni sedež 

podjetje SAP, na tej lokaciji pa se nahaja 

kompleks, ki vključuje izobraževalni center za 

stranke, poslovne stavbe, demonstracije 

prostore, podatkovne centre in še kaj. V stavbi 8 

v kompleksu nas je pričakala ga. Andrea 

Tvarusko (SAP University Alliances, Manager 

Back Office) in g. Jaka Črnivec (SAP Slovenija, University Alliances & Next-Gen Relationship Manager).  

Potem, ko smo vsi prejeli vstopne kartice, smo vstopili in se namestili v eni od predavalnic, kjer nas je 

pričakal dr. Oliver Kroneisen (Vice President Financial Operations Development, S/4HANA Finance, 

SAP Products & Innovation), ki je za nas pripravil predavanje o smernicah razvoja bodočih različic SAP 

programske opreme. Predavanje je bilo naslovljeno z »Path to Digital Finance: SAP S/4HANA Finance 

Overview«. Poudarek predavanja je bil na predstavitvi področja financ in na izzivih, s katerimi se 

soočajo vodje financ v današnjih časih. S procesom digitalizacije poslovanja prihaja do pomembnih 

sprememb v delovanju finančnih oddelkov. Trgi se nenehno spreminjajo, prihaja do regulatornih 

sprememb, pojavljajo se novi poslovni modeli in vse to mora poslovna informacijska oprema 

omogočati in podpirati. V podjetju SAP številne ekipe za posamezna področja spremljajo te spremembe 
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in jih vpeljujejo v SAP rešitve zato, da bi njihove stranke bile kar najbolje pripravljene na sedanje in 

bodoče izzive. Digitalne finance prinašajo vse večjo avtomatizacijo procesov, popolno transparentnost 

informacij in zametke strojnega učenja, kjer se bodo poslovne informacijske rešitve sposobne na 

podlagi naših dejanj učiti in nam pomagati pri vsakdanjem delu. 

Del predavanja je bil usmerjen v predstavitev SAP S4/HANA tehnološke platforme, ki omogoča 

naprednejše poslovanje s strankami, komunikacijo z zaposlenimi, upravljanje trošenja in IoT ter 

oskrbno verigo. Celotna uporabniška izkušnja je izboljšana z uporabo intuitivnega uporabniškega 

vmesnika (UX), in podporo takojšnji pripravi naprednih analiz. 

Ob koncu predavanja je dr. Oliver Kroneisen govoril tudi o upravljanju s talenti, 

ki ga uporabljajo in o možnostih za delo v podjetju SAP. Dejal je, da nenehno 

iščejo in zaposlujejo zanimive kadre in da se za dobre kadre vedno najdejo 

priložnosti. Poudaril je, da si morajo diplomanti na začetku svojih kariernih poti 

enostavno upati, da morajo znati izpostaviti svoje prednosti in znanja, ter se 

zavedati svojih pomanjkljivosti, ter delati na odstranjevanju le-teh. S proaktivnim 

in fleksibilnim pristopom pa študente e-poslovanja v prihodnjih letih čakajo 

številne priložnosti.  

Po koncu predavanja so za nas pripravili malico in pijačo, nato pa smo se razdelili v dve skupini – ena 

skupina se je odpravila z go. Andreo na voden ogled kampusa, druga skupina pa se je odpravila v SAP 

Inspiration Pavilion - Experience Big Data. 

 

Med vodenim ogledom so nam predstavili delo in življenje v kampusu, ogledali smo si glavne stavbe 

kompleksa in lahko videli, da se nenehno širi, saj trenutno gradijo dve novi stavbi. Spoznali smo, da je 

njihovo delovno okolje zelo urejeno, zanimivo je tudi, da imajo procentualno zelo malo fluktuacije 

zaposlenih.   
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Drugi del ogleda je predstavljal obisk paviljona SAP Inspiration Pavilion - Experience Big Data, ki je 

tematsko usmerjen v predstavitev razvoja informacijske tehnologije skozi čas z vidika količine 

podatkov, ki se nenehno veča. V današnjih časih govorimo o t.i. velikih količinah podatkov (Big Data), 

ki jih je potrebno ustrezno upravljati in analizirati, če želimo slediti sodobnim trendom poslovanja. V 

paviljonu smo videli nekaj zanimivih aplikacij uporabe velikih količin podatkov (upravljanje stadiona, 

širok zaslon s upravljalno konzolo). 

 

Pokončanih ogledih obeh skupin, smo se zahvalili 

za gostoljubnost in se opravili na pot proti 

Frankfurtu. Po skoraj dvourni vožnji smo prispeli 

v Frankfurt in se namestili v hotelu. Po krajšem 

predahu smo se odpravili v mestno središče, kjer 

sta naju že čakali lokalni vodički. Vreme nam ni 

bilo naklonjeno, saj je deževalo, vendar smo se 

vseeno razdelili v dve skupini in se peš odpravili 

po mestnem središču. Vodički sta predstavili 

pestro zgodovino mesta, ogledali smo si glavne 

znamenitosti tako starega mestnega središča, 

kakor tudi modernega dela mesta s številnimi 

nebotičniki. Zanimivo je, da je bilo mesto med 

drugo svetovno vojno skoraj povsem porušeno, 

vendar so ga nato po vojni obnovili v enakem 

slogu. Tako v mestu najdemo številne stavbe, ki 

so na pogled stare več sto let, vendar so bile 

zgrajene šele po vojni. Mesto velja za finančno 

središče Evrope, kjer najdemo sedeže večine 

večjih svetovnih finančnih institucij, tukaj ima 

sedež tudi Evropska centralna banka.  

Po ogledu mesta smo bili že kar pošteno lačni, zato smo se vsi skupaj odpravili na večerjo v eno od 

mestnih restavracij na večerjo. Po večerji je sledil povratek z vlakom k hotelu in zaslužen počitek. 



 

 

http://www.facebook.com/eposlovanje 

 

V sredo, 3.5. je sledil obisk sejmišča Frankfurt Messe. Podjetje je v svetovnem merilu drugi največji 

organizator oz. ponudnik sejmov s 30 podružnicami po vsem svetu. Letno organizirajo 138 sejmov na 

50 lokacijah. Zanimivo je, da je podjetje v javni lasti, kjer si lastništvo delita mesto Frankfurt (60 %) in 

dežela Hessen (40 %). Ob vstopu na zemljišče sejmišča nas je pričakal g. Andrej Prpič, predstavnik za 

Slovenijo, Hrvaško, Bosno in Hercegovino ter Albanijo. Po pozdravnem nagovoru smo prisluhnili 

predavanju o organiziranosti informatike v podjetju. Informacijska infrastruktura je v podjetju zelo 

kompleksna zaradi narave dejavnosti. En del so storitve IT, ki jih podjetje potrebuje za delovanje, drugi 

del pa so storitve, ki jih potrebujejo njihove stranke v okviru posameznih sejmov. Skozi leta so razvili 

številne inovativne storitve, ki njihovih strankam omogočajo čim boljšo prestavitev na sejmih. Tako 

njihov IT oddelek, ki ima 70 zaposlenih, podpira okrog 100 različnih storitev, ki so zelo povezane med 



 

 

http://www.facebook.com/eposlovanje 

samo. Večina sistemov je nameščena v njihovem lastnem računalniškem centru, sicer pa sodelujejo s 

številnimi zunanjimi partnerji. Interno je njihov oddelek razdeljen na 4 divizije, bolj podrobno pa nam 

je g. Torsten Posselt (projektni vodja) predstavil oddelek H43, ki skrbi za Ticketing, logistiko, spletno 

mesto mf.com, digitalno poslovanje in MyAccount storitev. Podrobneje je bil predstavljen njihov CMS 

sistem CQ5 (Adobe Experience Manager), mobilne aplikacije, tehnološka platforma in na splošno 

kompleksnost njihovih sistemov in povezanost le-teh. Po predavanju nam je g. Prpič razkazal sejmišče. 

Pogledali smo si halo 3, kjer so pripravljali sejmišče za nov sejem. Pojasnil je, kako učinkovito so 

organizirani, da so sposobni organizirati dva večja sejma mesečno v tako velikem obsegu. Sledila je še 

krožna vožnja po območju sejmišča, ki je res veliko. Vse skupaj imajo v Frankfurtu 11 hal, gradijo pa že 

12. halo, ki bo odprta v letu 2018.  

Po končanem ogledu smo se odpravili na pot proti Parizu. Nekajurna vožnja je minila brez zapletov, 

tako da smo se proti večeru že namestili v hotelu na obrobju mesta. Nekateri so se odpravili k počitku, 

nekateri pa so se odpravili v mestu na nočni ogled Eifflovega stolpa in nočne panorame mesta. Četrtek 

je zopet bil pester, saj smo že zjutraj po zajtrku bili dogovorjeni z lokalnim vodičem za voden avtobusni 

ogled znamenitosti mesta. Tako smo med vožnjo slišali številne zanimivosti o mestu, o zgodovini mesta, 

na poti pa smo se tudi nekajkrat ustavili, da bi posneli kako fotografijo. Ogled je minil hitro, saj ob 

številnih znamenitostih, ki jih Pariz ponuja, čas hitro mine. Naš četrtkov program pa s tem še ni bil 

končan, saj nas je čakal še obisk organizacije OECD in sodelovanje na strokovni konference v njihovi 

organizaciji.  
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Ob prihodu na sedež OECD nas je pozdravila ga. Petra Bodlovič, asistentka veleposlanice RS pri OECD, 

ge. Irene Sodin. Po vstopni kontroli, smo se srečali z veleposlanico go. Ireno Sodin, ki nam je v nekaj 

minutah predstavila organizacijo OECD in njeno delo v okviru slovenskega veleposlaništva pri OECD. 

Slovenija je polnopravna članica od leta 2010, članstvo pa državi prinaša številne prednosti, med 

drugim izmenjava izkušenj in dobrih praks med državami in vladami, boljše možnosti za mednarodno 

gospodarsko sodelovanje, vključitev v statistične in podatkovne zbirke in primerjalne študije. Po 

krajšem ogledu prostorov sedeža OECD smo se odpravili v eno od predavalnic, saj so naši skupini 

omogočili obisk mednarodne konference "The only way is up? Social Mobility and Equal 

Opportunities", in sicer na popoldanski seji na temo "How where you live affects your chances in life". 

Bistvo predavanja je bilo o razlikah v kvaliteti življenja v velikih mestih in razlogih za to. Velika mesta 
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se soočajo z dejstvom, da slabše situirane prebivalce izrinjajo na obrobja mest v slabše soseske, 

medtem ko se v središčih mest preseljujejo bolje situirani. S tem pa imajo tisti na obrobju posledično 

slabše možnosti v življenju za uspešne kariere. Teh težav se marsikje sistematično lotevajo z 

spodbujanjem izobraževanja, z vlaganjem v boljše transportne zmogljivosti, i omogočajo delo v mestih 

kljub prebivanju na obrobju ipd. Govorili so tudi o dojemanju zadovoljstva z življenjskimi pogoji v 

določenih območjih in državah. Ga. veleposlanica je v tem delu tudi komentirala situacijo v Sloveniji, 

kjer smo po raziskavah in kazalnikih o kakovosti življenja velikokrat uvrščeni zelo visoko, po drugi strani 

pa javna mnenja kažejo veliko mero nezadovoljstva. Celotna izkušnja s seje je bila zelo zanimiva, tako 

da smo se polni vtisov zahvalili našim gostiteljem in se odpravili nazaj proti mestu. Preostanek dneva 

je bil namenjen ogledom. 

Petkov dan smo namenili obisku zabaviščnega parka Disneyland na obrobju mesta. Gre za najbolj 

obiskan tematski part v Evropi s preko 13 milijonov obiskovalcev vsako leto. Park obsega preko 19 

kvadratnih kilometrov površin in obsega dva parka – Disneyland Park in Walt Disney Studios Park. 

Celoten kompleks poleg parkov obsega tudi hotele, nakupovalno središče, številne restavracije, golf 

igrišče ipd. Zaradi obsega je bil cel dan namenjen obisku parka. Po dnevu v Disney svetu pozno 

popoldan je prišel čas, da letošnjo ekskurzijo končamo in se odpravimo domov. Pred nami je bilo 1300 

km, tako da smo nazaj v Maribor prispeli po dobrih 15 urah vožnje in s tem zaključili letošnji potem po 

Evropi. 
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