BPC

GUIDE
WRZESIEŃ/PAŹDZIERNIK 2016

TWORZENIE
ZAPYTANIA
OFERTOWEGO
Na co zwrócić uwagę?

str. 10

Analiza biznesowa pierwszym etapem
wdrożenia systemu
Paweł Daszkiewicz, Dyrektor Realizacji Usług, DSR

SAMODZIELNIE
CZY Z POMOCĄ EKSPERTA?

Nowe spojrzenie na funkcjonowanie przedsiębiorstwa
Bartłomiej Denkowski, PreSales Manager, IFS Poland

Wdrożenie bez analizy nie tylko niewłaściwe, ale i ryzykowne
Michał Guzek, CEO, Hicron

it-penetration.pl

Aktualności

str.

2

Analiza procesów
biznesowych
podstawą analizy
przedwdrożeniowej
str.

6

REDAKCJA:
Business Penetration & Consulting
40-159 Katowice, Jesionowa 9a
marketing@it-penetration.pl
32 777 15 01
www.it-penetration.pl

W numerze:

Tworzenie
zapytania
ofertowego
Na co zwrócić
uwagę?
str.

10

Kluczowe
wymagania wobec
systemów klasy ERP
według branż
str.

16

Magazyn został opracowany na podstawie danych analitycznych Business Penetration
& Consulting Sp. z o.o.

Dystrybuowany jest wśród uczestników spotkań edukacyjnych organizowanych przez Synergy
Poland Sp. z o.o. (BPC GROUP). Część nakładu kierowana jest bezpośrednio do przedsiębiorstw
sektora MSP i korporacyjnego zlokalizowanych na terenie Polski.
“Niniejsza publikacja stanowi utwór w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994
roku o prawie autorskim o prawach pokrewnych (t.j. z 2006 r. Dz.U. Nr 90, poz. 631 z późn.
zm.). Autorskie prawa majątkowe oraz autorskie prawa osobiste przysługują twórcy tj. Business
Penetration & Consulting Sp. z o.o. W związku z powyższym, prawo do korzystania z niniejszej
publikacji i rozporządzania nią na wszystkich polach eksploatacji oraz do wynagrodzenia za
korzystanie z niniejszej publikacji przysługuje wyłącznie jego twórcy. Korzystanie przez osoby
trzecie z niniejszej publikacji na określonych polach eksploatacji wymaga uprzedniego zawarcia
z twórcą umowy o przeniesienie autorskich praw majątkowych lub umowy o korzystanie
z utworu (licencji). Zakazane jest przywłaszczanie sobie autorstwa niniejszej publikacji albo
wprowadzanie w błąd co do jej autorstwa w całości lub w części, rozpowszechnianie niniejszej
publikacji wersji oryginalnej albo w postaci opracowania, a także jej zwielokratnianie w wersji
oryginalnej lub w postaci opracowania.
Zawarte w niniejszej publikacji ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje o charakterze
handlowym lub marketingowym, zostały w całości przygotowane przez wskazanych w niej dostawców rozwiązań informatycznych. Nie stanowią one oferty w rozumieniu art. 66 § 1 kodeksu
cywilnego. Twórca niniejszej publikacji na ponosi odpowiedzialności za treści przygotowane
przez wskazanych dostawców rozwiązań informatycznych.”

Analiza biznesowa
pierwszym
etapem
wdrożenia systemu
Paweł Daszkiewicz
Dyrektor Realizacji Usług,
DSR
Kierownictwo przedsiębiorstwa
podejmuje decyzję o wprowadzeniu konkretnych rozwiązań
informatycznych mając na uwadze
przede wszystkim realizację celów
strategicznych, definiowanych na
wysokim poziomie ogólności. Dotyczą one m.in. zwiększenia zysków,
albo utrzymania lub powiększenia
swoich udziałów w rynku.
Jednakże, analizując niższy poziom
celów, wśród osób decydujących
o zmianach w firmie bardzo często
występuje duża rozbieżność
w kwestii tego, co, jak, gdzie, kiedy
oraz po co, ma być wprowadzane
w firmie.

Z tej perspektywy,
przeprowadzenie
analizy procesów
biznesowych jest kluczowym elementem
całego projektu.
W znaczącym stopniu zwiększa
ona prawdopodobieństwo sukcesu
wdrożenia systemu informatycznego, czyli realizacji zakładanych
celów oraz zakończenia projektu
w zaplanowanym czasie i budżecie.

Analiza procesów biznesowych powinna być
przeprowadzona jako pierwszy etap wdrożenia systemu informatycznego, najlepiej zanim
zapadną ostateczne decyzje kontraktowe.

Z analizy wynikają kluczowe wnioski dotyczące
celów, zakresu, wyłączeń,
budżetu i harmonogramu.
Bardzo często wnioski
z analizy pozwalają
decydentom zobaczyć
i zrozumieć wewnętrzne
sprzeczności między
celami, które stawiają
różne działy firmy.

Zdiagnozowanie ich na początku pozwala
uniknąć sytuacji konfliktowych, które
mogłyby wywołać przestoje, czy przerwy
w realizacji projektu, a w najgorszej sytuacji
uniemożliwić realizację zakładanych celów.

Z perspektywy dostawcy rozwiązań informatycznych bardzo ważne jest by analiza procesów została wykonana przez jego konsultantów. W sytuacji gdy firma przygotowująca się
do zmian przeprowadza analizę samodzielnie
lub z pomocą firmy konsultingowej, powinna

przedstawić jej rezultaty dostawcy
rozwiązania. Nie powinna również
wzbraniać się, by pewne elementy
tej analizy zostały powtórzone,
lub przynajmniej przedyskutowane.
Wynika to z faktu, że systemy
informatyczne są narzędziami,
które wpływają na sposób realizacji procesów biznesowych. Przed
rozpoczęciem wdrożenia analiza
powinna być przeprowadzona
w kontekście zastosowania
konkretnych narzędzi.
Podczas prowadzonych analiz
procesów biznesowych konsultanci
DSR badają również wskaźniki,
które pozwalają mierzyć efektywność poszczególnych procesów, czy
zadań występujących w przedsiębiorstwie. Odniesienie się do nich
po zakończeniu wdrożenia pozwala
zbudować pełny obraz pokazujący
faktyczny wpływ systemu na
procesy oraz dokonanie oceny, czy
i jak system informatyczny pomógł
przedsiębiorstwu zrealizować
swoje zamierzenia.
Cenne jest więc, by w ciągu roku po
zakończeniu wdrożenia przeprowadzić ponowną analizę procesów
biznesowych, identyfikując miejsca
wymagające optymalizacji lub
uzyskując potwierdzenie, że żadne
korekty nie są potrzebne.
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Nowe produkty
Epicor 10.1

Firma Epicor Software Corporation
udostępniła najnowszą wersję systemu
do zarządzania przedsiębiorstwem Epicor ERP 10.1. Jest to rozwiązanie dedykowane głównie przedsiębiorstwom
o profilu produkcyjnym i dystrybucyjnym. W nowej platformie ulepszono
m.in. obsługę urządzeń mobilnych oraz
wprowadzono możliwość obsługi systemu w usłudze SaaS za pośrednictwem
chmury. Dzięki temu wdrożenie systemu
przebiega sprawniej, niezależnie od
tego, czy jest instalowany w chmurze,
czy stacjonarnie.
W aplikacji została także uproszczona
obsługa operacji międzynarodowych,
a także procesy inwentaryzacyjne. Do
ulepszonych funkcji systemu można
zaliczyć także globalny plan kont (COA)
w module księgowym oraz możliwość
śledzenia oraz zarządzania grupą produktów za pomocą unikalnego kodu. Zostały także wprowadzone ułatwienia dla
użytkownika związane m.in. z raportowaniem i korzystaniem z mechanizmów
społecznościowych.
Źródło: Todis Consulting
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Wdrożenia
Qlik Sense Enterpise
Production Site
w Fibar Group S.A.
Przedsiębiorstwo Fibar Group S.A.
zdecydowało się na wdrożenie
Qlik Sense Enterpise Production,
by móc zapewnić bieżące wsparcie dla użytkowników w zakresie
analiz biznesowych i codziennego
raportowania.
Licencje na oprogramowanie
dostarczył dostawca L-Systems.
Rozwiązania firmy QlikTech są
w chwili obecnej najszybciej
rozwijającymi się systemami BI.

Technologia In-Memory oraz
autorski system kompresji danych
zapewnia błyskawiczną analizę danych i umożliwia bardzo elastyczne
podejście do wyszukiwania powiązań pomiędzy nimi.
Źródło: L- Systems

Z rynku

NAV24 nabywa najwyższy
tytuł producenta
Microsoft Partner - Gold Enterprise
Resource Planning Competency to najwyższy tytuł przyznawany partnerom
wdrażającym systemy klasy ERP
Microsoft Dynamics NAV. Nowa kompetencja zdobyta przez zespół NAV24
to nie tylko odznaczenie, ale przede
wszystkim szereg korzyści dla klientów
spółki.

Warunkiem uzyskania tytułu jest wykazanie się przez dostawcę rozległą
wiedzą na temat produktu oraz dostarczanie klientom niestandardowych
narzędzi dostosowanych do branży,
które integrują się z systemem producenta. Oprócz wiedzy i doświadczenia,
doceniane jest zaangażowanie partnerów podczas wdrożeń, a także poziom
i jakość usług dostarczanych klientom.
Ranking Microsoft Dynamics, który
publikowany jest co pół roku, jest
gwarancją jakości dostarczanych
usług oraz standardem współpracy
z ekspertami, którzy nieustannie
rozwijają swoje kompetencje.
Źródło: NAV24

Wdrożenia

Przedsiębiorstwo branży metalowej
wdrożyło system MES
Firma Merx Polska, która zajmuje się
obróbką metali nawiązała współpracę
z firmą DSR przy wdrożeniu systemu
klasy MES. Przedsiębiorstwo specjalizuje się w produkcji części do maszyn
i pojazdów samochodowych, części
dla branży medycznej, samolotowej,
kolejowej oraz różnych urządzeń
przemysłowych. Najważniejszym celem
wdrożenia było zwiększenie produktywności specjalistycznych urządzeń
i narzędzi, minimalizacja niepotrzebnych przestojów i awarii maszyn oraz
zwiększenie świadomości w obszarze
optymalizacji procesu produkcji
u operatorów maszyn CNC.
Wprowadzone rozwiązanie umożliwia
monitorowanie maszyn oraz wyznaczanie wskaźnika ich wykorzystania

w czasie rzeczywistym. Dodatkowo
system zapewnia możliwość wizualizacji efektywności pracy operatorów na
wyświetlaczach wielkoformatowych
i stały nadzór nad produkcją. Narzędzie
wylicza w czasie rzeczywistym efektywność pracy (wskaźnik OEE). W efekcie
kierownicy mają możliwość faktycznej
oceny i podejmowania decyzji.
Dzięki szerokiemu zakresowi konfigurowania, architekturę systemu można
dostosować do monitorowania pracy
wielu często bardzo różniących się od
siebie maszyn, takich jak prasy, wtryskarki, maszyny poligraficzne, maszyny
pakujące obrabiarki CNC i wiele innych.
Źródło: DSR

Plik zostanie podzielony na siedem
odrębnych struktur: księgi rachunkowe,
wyciągi bankowe, magazyn, ewidencja
zakupu i sprzedaży VAT, faktury VAT,

Amerykański producent opracował
nową aplikację do zarządzania
eCommerce dla przedsiębiorstw
działających w kanałach B2B oraz
B2C. Powstała ona w oparciu
o system CMS Magento Commerce,
dzięki czemu użytkownicy mają
możliwość zarządzania stronami internetowymi, a także ich szybkiego
tworzenia i rozwijania. Co ważne,
platforma jest w pełni zintegrowana z oferowanym przez producenta
systemem ERP, dzięki czemu nie
ma potrzeby posiadania oddzielnej
bazy klientów.
Produkt składa się z trzech
pakietów:

portal dla dystrybutorów, który
umożliwia m.in. składanie
zamówień, śledzenie dostaw czy
też przeglądanie i dodawanie
lub usuwanie produktów.

JPK – Jednolity Plik
Kontrolny

JPK to określony format ksiąg podatkowych oraz dowodów księgowych,
którego wdrożenie ma uszczelnić
system podatkowy w Polsce. By móc
automatycznie wygenerować JPK na potrzeby kontroli skarbowej kierownictwo
spółek musi dostosować swoje systemy
informatyczne do wytycznych.

Aplikacja Epicor
Commerce Connect

ECC Customer Connect (B2B)

Z rynku

Od pierwszego lipca 2016 przedsiębiorstwa, które zatrudniają powyżej 250
pracowników lub maja obroty na poziomie powyżej 50 milionów euro i 43
mln aktywów obowiązuje konieczność
składania Jednolitego Pliku Kontrolnego.

Nowe produkty

ECC Supplier Connect

podatkowa księga przychodów i rozchodów, ewidencja przychodów. Znajdzie
się w nim także 360 pól obowiązkowych
do wypełnienia oraz 190 opcjonalnych.
Dzięki ujednoliceniu procesu udostępniania danych organom podatkowym
możliwe będzie ograniczenie czasu
potrzebnego do przygotowania się
do kontroli podatkowej, jak również
zostanie usprawniona praca audytorów
zewnętrznych i wewnętrznych.
Od lipca 2018 roku obowiązek ten
będzie nałożony także na firmy małe
i średnie.

portal usprawniający współpracę
z dostawcami. Zapewnia szereg
potrzebnych do obsługi sprzedaży
oraz zawierania transakcji w trybie
online.

ECC Consumer Connect (B2C)

portal skierowany do firm obsługujących kanał bezpośrednich
relacji z klientem. Ułatwia on
przeprowadzanie transakcji oraz
bezpiecznych płatności online,
dzięki rozwiązaniu Epicor Secure
Data Manager.
Źródło: Todis Consulting

Źródło: Infortes
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Z rynku

Nowe prawo o ochronie danych osobowych:
konieczne zmiany w systemach
W maju 2018 roku zacznie obowiązywać unijne rozporządzenie o ochronie
danych osobowych, które ujednolici
zasady obowiązujące w tym zakresie
w 28 państwach Unii Europejskiej.

Głównym celem wdrożenia nowych
przepisów jest zapewnienie większej
prywatności oraz rozszerzenie praw
podmiotów danych osobowych. Jednostki przetwarzające dane będą zatem
zobowiązane do przeprowadzenia
szeregu zmian, m.in. w swoich systemach informatycznych. W przeciwnym
wypadku będą nakładane wysokie kary

(20 mln euro lub do 4% globalnego
rocznego obrotu z poprzedniego roku
finansowego).

W praktyce, podmiot danych będzie
musiał miedzy innymi zostać poinformowany o tym, jakie dane i w jakim
celu są gromadzone oraz kto jest
inspektorem danych wraz z podaniem
kontaktu do osoby pełniącej tą funkcję.
Podmiotowi będą również przekazywane szczegółowe informacje o przysługujących mu prawach, chociażby o prawie
do usunięcia, przeniesienia danych,
ograniczenia lub wycofania zgody na ich

Wdrożenia

Wdrożenie systemu Impuls EVO
w Selfa GE S.A.
Selfa GE S.A., przedsiębiorstwo działające w branży grzewczej zdecydowało się
na wdrożenie systemu Impuls EVO
w swoich zakładach produkcyjnych.
Głównym celem wdrożenia rozwiązania
była konieczność optymalizacji sfery
kosztowej produkcji. Oprogramowanie
chorzowskiego producenta wdrożyła
firma informatyczna, Komputronik API.

Przedsiębiorstwo produkuje systemy
grzejne oraz fotowoltaiczne w dwóch
odrębnych zakładach produkcyjnych.
Pierwszy z nich wytwarza komponenty
w produkcji długoseryjnej. Według
założeń system miał w nim objąć całość
procesu technologicznego: od momentu
wpłynięcia zamówienia aż po ostateczne
wystawienie faktury i wydanie towaru.
W drugim zakładzie produkcja odbywa
się w systemie Just in Time. Zarówno
w pierwszym zakładzie, jak i drugim
system wspiera przedsiębiorstwo
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w takich obszarach, jak: zarządzanie
produkcją ze strony zleceń, technologie
wyrobu, spływ detali z produkcji,
rozliczanie kosztów, planowanie zakupu
koniecznych do produkcji materiałów,
zarządzanie gospodarką materiałową
oraz obszarem finansowo-księgowym.
Ponadto, system gromadzi bazę wiedzy,
która stanowi podstawę do przeprowadzania analiz biznesowych, organizacyjnych i technicznych. Dzięki temu możliwe jest określanie trendów w oparciu
o historyczne i aktualne dane, a także
znacząco wspiera analitykę zarządczą
i raportowanie. Po wdrożeniu systemu
na przestrzeni roku przychody netto
spółki wzrosły o blisko 39%, dzięki
czemu jest ona w stanie skutecznie
obronić się przed konkurencją.
Źródło: BPSC

przetwarzanie. Inspektorzy będą także
musieli informować osoby, których dane
dotyczą o tym, iż ich dane podlegają
profilowaniu na potrzeby tworzenia
analizy klienta lub prognozowania jego
przyszłych potrzeb.

Ochrona danych będzie musiała zostać
zapewniona już na etapie projektowania
nowych produktów i usług. Ochrona
prywatność będzie musiała być zagwarantowana jako standardowa „funkcjonalność” systemów.
Źródło: ODO 24

Nowe produkty
Hicron Billing Solution odpowiedzią na
dyrektywy unijne
Do 2020 roku 80% odczyt liczników zużycia mediów będzie odbywał się za pośrednictwem urządzeń
umożliwiający zdalny pomiar.
Wsparciem dla tego procesu jest
wdrożenie systemów informatycznych, które umożliwiają przetwarzanie ogromnych wolumenów
danych w czasie rzeczywistym przy
jednoczesnej dużej liczbie zmiennych: cenie, obrocie, taryfikatorach
i zarządzaniu urządzeniami
pomiarowymi.

Firma Hicron opracowała autorskie
rozwiązanie billingowe, skierowane
do branży utilities: Hicron Billing
Solution. Aplikacja integruje się
z kluczowymi modułami systemu
ERP, przez co przepływ i wymiana
danych pomiędzy konkretnymi
obszarami odbywa się automatycznie (sprzedaż i dystrybucja,
gospodarka materiałowa, finanse
i kontroling czy też zarządzanie
projektami).

W efekcie system usprawnia
przepływ i analizę danych,
obsługując takie procesy
biznesowe jak: rejestracja
klientów i monitoring ich obsługi,
czy też możliwość planowania
nowych inwestycji i realizację
zdalnych odczytów.
Źródło: Hicron

Nowe produkty

ProfSWP – Elektroniczny
system do rejestracji
produkcji
Dla przedsiębiorstw produkcyjnych
firma PROFERIS przygotowała aplikację
przeznaczoną do rejestracji wykonanych
operacji ze zleceń zaplanowanych w systemie Comarch ERP XL. Może być ona
także zintegrowana z innymi systemami
tej klasy. Rejestracja danych odbywa się
za pośrednictwem tabletów, które są wyposażone w czytniki kodów kreskowych.
Zadaniem systemu jest jak najprostsze
odzwierciedlenie operacji wykonywanych w rzeczywistości - na operacje
w systemie ERP dla danego operatora.
Prostota aplikacji jest kluczowa, gdyż
głównym zadaniem pracownika jest
praca produkcyjna, a rejestracja, jako
czynność dodatkowa, ma zająć jak najmniej czasu. Zaletą systemu jest również
fakt, że nie wymaga kosztownej integracji z maszynami. Co więcej, pozwala
na oszczędności czasu pracy, ponieważ
pracownicy wprowadzają dane od razu
do systemu.
Źródło: PROFERIS
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Dostawcy działający na polskim rynku
mają różne podejście do tematu
analizy przedwdrożeniowej i analizy procesów biznesowych. Niektórzy
traktują je jako synonim, a jeszcze inni
zupełnie zapominają o istnieniu tej
drugiej, która de facto stanowi fundament całej analizy przedwdrożeniowej.
Czym zatem jest analiza procesów
biznesowych i dlaczego tak ważne
jest, by stanowiła ona podstawę dla
wszystkich dalszych kroków
w procesie wdrażania systemu?

Analiza
procesów
biznesowych
Analiza procesów biznesowych to nic
innego, jak określenie poszczególnych
działań wykonywanych przez pracowników w obszarach objętych projektem
wdrożeniowym, najlepiej z podziałem
na te realizowane ręcznie, zautomatyzowane lub już wsparte przez system.
Takiej analizy najczęściej dokonuje się
poprzez mapowanie, czyli zbiór
wszystkich procesów na diagramie.

Podstawą do stworzenia diagramu jest
określenie wkładu (inputs) i rezultatu
(outputs).

Na jakie pytanie
powinna odpowiedzieć
analiza procesów
biznesowych:
W których obszarach
występują
wąskie gardła
w przedsiębiorstwie?
Które procesy
wymagają
zoptymalizowania?
Jakie są średnie
czasy i koszty
każdego procesu
zachodzącego
w firmie?

Nowe
spojrzenie na
funkcjonowanie
przedsiębiorstwa
Bartłomiej Denkowski
PreSales Manager,
IFS Poland
Dla firm, które wdrażają zintegrowany
system klasy ERP po raz pierwszy, analiza
procesowa może wnieść nowe spojrzenie
na sposób działania przedsiębiorstwa. Pracownicy, przyzwyczajeni do pracy w swoich
pionach organizacyjnych, lepiej zrozumieją,
że ich codzienna praca nie tylko skutkuje
osiągnięciem wyższych wskaźników
efektywności ich działu, ale przyczynia się
do lepszej obsługi klienta, do minimalizacji
kosztów na wielu etapach procesu oraz do
zwiększenia przepustowości całego łańcucha wartości. Dlatego w takich wypadkach
analiza i opisanie procesów jeszcze przed
rozpoczęciem wdrożenia systemu zintegrowanego z pewnością jest bardzo wskazane.
W przypadku firm, które mają już za sobą
pierwsze doświadczenia związane z wdrożeniem systemu zintegrowanego, analiza
procesowa jest większym wyzwaniem.
Nikogo już nie powinno zaskoczyć przekrojowe spojrzenie na procesy realizowane
w firmie, zaś z drugiej strony rośnie ryzyko
‘trywializacji’ analizy, a więc poniesienia
dużych nakładów finansowych na opis,
który przedstawi informacje powszechnie
znane i ostatecznie zasili kolejne segregatory na półce.
Tym niemniej, profesjonalnie przeprowadzona analiza procesowa jest zawsze wartościowa dla firmy, gdyż nie skupia się ona
na opisie stanu obecnego, ale na wskazaniu
obszarów procesów, które nie generują
wartości lub też generują ją w sposób mało
efektywny.

Jasne wskazanie
tych obszarów jest
bardzo pomocne już
na samym początku
wdrożenia systemu
zintegrowanego, gdyż
pozwala skupić
uwagę uczestników
projektu wokół
tematów, które są
naprawdę ważne.
Przy braku tego typu analizy procesowej, ciężar jej przeprowadzenia,
choćby w ograniczonym zakresie,
powinien spocząć na firmie wdrożeniowej. Wynik tego typu analizy
powinien zaś zostać oceniony
i zatwierdzony przez sponsora projektu wdrożeniowego. W przeciwnym wypadku każdy proces i każdy
krok w procesie jest w pewnym
sensie tak samo ważny, co oznacza,
że najwięcej wysiłku wdrożeniowego będzie włożone w obszary, które
są zarządzane przez najbardziej
wymagające i asertywne osoby,
co niekoniecznie jest spójne
z biznesową wartością ich obszaru
odpowiedzialności.
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Na co zwracać uwagę:
1.

2.

3.

Analiza powinna być przeprowadzana przez osoby
z zewnątrz, które mają neutralny stosunek do
poszczególnych stanowisk i pracowników oraz nie
są zaangażowane w wewnętrzne konflikty, dzięki
czemu żaden z procesów nie będzie pomijany lub
faworyzowany;
Analiza procesów biznesowych wymaga także
sporego zaangażowania od kadry wewnętrznej,
która powinna być do dyspozycji analityków
i skrupulatnie odpowiadać na zadawane
pytania;

Podczas analizy należy przede wszystkim skupić
się na korowych procesach, które przynoszą zyski
przedsiębiorstwu, a dopiero w drugiej kolejności
na kwestiach pobocznych.

Po tym etapie powinna nastąpić analiza przedwdrożeniowa,
w której na pierwszym miejscu stawiamy narzędzie
informatyczne, mające usprawnić opisane procesy biznesowe. Wcześniej kwestie IT nie muszą być w ogóle brane
pod uwagę.

W najprostszym ujęciu, analiza przedwdrożeniowa powinna
odpowiedzieć na pytanie w jaki sposób system może
usprawnić drogę pomiędzy wkładem, a rezultatem (ustalonymi podczas analizy procesów biznesowych), co w następstwie zwiększy efektywność całego przedsiębiorstwa.

Co powinno
składać się na analizę
przedwdrożeniową:
Analiza procesów
biznesowych i sposobu
ich realizacji;

Określenie zakresu
funkcjonalnego
i organizacyjnego objętego
projektem;
Opis wymagań
funkcjonalnych w ramach
analizowanych
procesów biznesowych;

Sposób realizacji wymagań
funkcjonalnych;
Wymierne korzyści
z wdrożenia;

Harmonogram prac
wdrożeniowych;

Koszt projektu, najlepiej
z uwzględnieniem kilku
wariantów wymagań
funkcjonalnych i ilości
licencji.
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Zarządzanie
produkcją seryjną
i jednostkową;
Precyzyjne rozliczanie
kosztów produkcji;
Zarządzanie jakością;
Zarządzanie zasobami
ludzkimi;
Obsługa logistyki.
COMP Soft Sp. z o.o.
Firma istnieje od roku 2000, od początku posiada status Oracle Gold Partner.

Szczególny nacisk przy tworzeniu systemu MAAT
został położony na sfery związane z zarządzaniem
produkcją.

MAAT jest rozwiązaniem stworzonym przez rodzimych informatyków a centrum
rozwojowe oprogramowania znajduje się w Polsce. Z tego względu system nadąża
za wszelkimi zmianami w polskim prawodawstwie oraz jest przystosowany do
przyzwyczajeń polskich użytkowników. Dostawca deklaruje również otwartość na
realizację specyficznych wymagań klientów, oczekujących dedykowanych dla siebie modyfikacji funkcjonalnych. Swoim zakresem obejmuje on wszystkie obszary
działalności przedsiębiorstwa - począwszy od finansów i księgowości, poprzez
logistykę i produkcję, aż po kadry i płace.
Szczególny nacisk przy tworzeniu systemu MAAT został położony na sfery
związane z zarządzaniem produkcją. Poszczególne wersje radzą sobie zarówno
z obsługą produkcji seryjnej, jak i jednostkowej. Inna wersja stosowana jest w
branży spożywczej i produkcji recepturowej.

Moduły systemu MAAT dedykowane dla zarządzania majątkiem trwałym lub pracownikami używane są także w wielu bankach i instytucjach finansowych. Wśród
branż, do których kierowane jest rozwiązanie znajdują się m.in.: meblarska, spożywcza, metalowa, maszynowa, budowlana, lotnicza, automotive, przetwórstwo
tworzyw sztucznych, hutnictwo, energetyka.

StanisławWanatowicz
Prezes Zarządu COMP Soft Sp. z o.o.

Zadaniem COMP Soft jest dostarczenie
kompleksowych rozwiązań informatycznych, począwszy od analizy potrzeb
klientów, projekty systemów informatycznych, poprzez wdrożenia systemu
ERP, aż po tworzenie dedykowanych
rozwiązań.

Dzięki temu, że COMP Soft stał się
autoryzowanym partnerem firmy
Oracle, pozwoliło to firmie na oparcie
na technologii Oracle swojego produktu
– Zintegrowanego Systemu Zarządzania Przedsiębiorstwem – MAAT. Firma
zatrudnia 50 inżynierów.

DANE KONTAKTOWE:
ul. Wojska Polskiego 3
39-300 Mielec
tel. (17) 788 18 10
www.compsoft.com.pl

Absolwent II LO w Mielcu i Politechniki Śląskiej w Gliwicach (Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki).

W latach 1985 – 1993 pracownik WSK
„PZL-Mielec”; od roku 1991 kierownik
Działu Projektowo-Programowego.
W latach 1993-2000 dyrektor handlowy Galicyjskiego Towarzystwa
Informatycznego Sp. z o.o. W latach
2000-2006 wiceprezes zarządu firmy
Comp Soft Sp. z o.o.; od roku 2006
pełni funkcję prezesa.

W roku 2015 wyróżniony certyfikatem „Menadżer Sukcesu” przyznawanym przez Fundację Rozwoju Edukacji
i Szkolnictwa Wyższego. W rok później
ta sama Fundacja przyznała mu tytuł
„Promotora Nauki i Kultury”.

WYBRANE REFERENCJE:

Firmy Grupy Kapitałowej Geyer&Hosaja;
Firmy Grupy Kapitałowej Wietpol Aerospace;
Firmy Grupy Kapitałowej Black Red White;
Zakład Narzędziowy „M+R” Sp. z o.o.;
Automet Group Sp. z o.o.

ZAKRES DZIAŁANIA:
Polska.

AUTORYZACJE:
Oracle.
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TWORZENIE
ZAPYTANIA
OFERTOWEGO
Na co zwrócić uwagę?

Opracowanie zapytania ofertowego
stanowi jeden z najważniejszych
etapów wyboru zaawansowanego
rozwiązania informatycznego.
Źle skonstruowany i nieprzemyślany
dokument może stać się przyczyną
wyboru niewłaściwego systemu
oraz dostawcy.
Przedstawiamy kilka wskazówek,
których celem jest wsparcie
decydentów na etapie
podejmowania decyzji o wdrożeniu
nowego systemu IT oraz
konstruowania listy wymagań
funkcjonalnych.
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01 Samodzielnie czy
z pomocą eksperta?
Przed rozpoczęciem prac związanych z wyborem rozwiązania informatycznego decydenci powinni dokonać dokładnej
analizy wymagań biznesowych pod kątem przygotowania
arkusza wymagań funkcjonalnych. Na tym etapie istotnym
problemem jest nie tylko doprecyzowanie zakresu funkcjonalnego, ale również nadanie potrzebom prawidłowego
nazewnictwa. Wiele problemów związanych z realizacją
projektów IT spowodowanych jest trudnościami komunikacyjnymi na linii: kierownictwo przedsiębiorstwa - komitet
sterujący – dostawca rozwiązania.

W takiej sytuacji wsparcie zewnętrznego eksperta okazuje
się być nieocenione. Powinien on posiadać doświadczenie
przy prowadzeniu procesów aby umiejętnie podpowiedzieć
decydentom, w którym kierunku podążać. Analityk powinien
również znać rynek systemów IT i wskazać te rozwiązania,
które znalazły zastosowanie w praktyce. Wsparcie projektu
wiedzą zewnętrzną zapewni większe bezpieczeństwo przy
realizacji projektu i pozwoli na zaoszczędzenie dużych kwot
pieniędzy.

02 Licencjonowanie

Jedną ze składowych, które mają wpływ na koszty zaawansowanego systemu informatycznego jest kwota zakupu licencji.
Ma ona wpływ także na koszty ponoszone już po samym
wdrożeniu – od kwoty za licencje liczone są roczne koszty
opieki serwisowej.
Obecnie mamy do dyspozycji kilka różnych sposobów
licencjonowania rozwiązań:

Stanowiskowa

w której licencje udzielane są na stanowiskach (komputerach), na których wykorzystywany jest system. Każda licencja przydzielana jest więc do komputera, a pracownik może
wykorzystywać dowolne stanowisko komputerowe
w danym obszarze organizacji;

W oparciu o liczbę jednoczesnych użytkowników

w której to przedsiębiorstwo wykorzystuje tylko tyle
licencji, ilu użytkowników w tym samym czasie pracuje na
systemie – ile jest jednoczesnych połączeń do bazy danych.
Liczba wszystkich użytkowników może być dużo większa,
a sam model (jak i poprzedni) może mieć zastosowanie
np. w przypadku kilkuzmianowej pracy zakładu;

Modułowy

Nie można zapominać,
iż w każdej organizacji
istnieją pewne strefy
wpływów. Może okazać
się, iż cele szefów
merytorycznych
nie są zbieżne z celami
organizacji.

Pozornie zaoszczędzona
kwota na współpracę
z zewnętrznym
doradcą może okazać się
przysłowiowym koniem
trojańskim, który rozłoży
organizację od wewnątrz.

część dostawców systemów
klasy ERP dzieli swoje rozwiązania na moduły (obszary
funkcjonalne) i wyróżnia m.in.
finanse, księgowość, gospodarkę
magazynową, zarządzanie
produkcją.
Każdy moduł ma ustaloną
kwotę zakupu licencji. Należy
oszacować ilu użytkowników
będzie wykorzystywać dany
moduł, a następnie liczbę tę
przemnożyć przez kwotę
jednostkową licencji na moduł.
Czynność tę należy wykonać
dla wszystkich kupowanych
modułów, a następnie wynik
zsumować.

W tym przypadku mamy więc
do czynienia z płatnością tylko
za te moduły, które zostały
zakupione i są wykorzystywane
przez przedsiębiorstwo;

Wojciech Ziaja
Dyrektor ds. Sprzedaży,
BPC Group
Zapytanie ofertowe
to niewątpliwie jeden
z najważniejszych
etapów projektu
wyboru systemu i dostawcy
IT. Jego źródłem powinna być
rzetelnie przeprowadzona analiza
biznesowa procesów zachodzących w przedsiębiorstwie As-Is
& To-Be. Dopiero na podstawie jej
wyników, przy znajomości stanu
informatyzacji oraz procesów
i potrzeb biznesowych możemy
zacząć opracowywać listę wymagań funkcjonalnych, które są
podstawą zapytania ofertowego.
Wybierając system informatyczny
powinniśmy także zadać sobie
pytanie, gdzie przedsiębiorstwo
chce być za kilka lat? Może
zostały określone już jakieś plany
biznesowe związane z rozwojem,
wejściem na nowe rynki lub
z produktami. Wybrane rozwiązanie informatyczne powinno być
dostosowane do przyszłych zamierzeń i wspierać nowe procesy
biznesowe. Zatem dochodzimy do
sytuacji, gdzie musimy zapytać
dostawcę o funkcjonalności, które
być może z perspektywy dnia
dzisiejszego nie są konieczne, ale
za kilka lat chcielibyśmy mieć
możliwość po nie sięgnąć. Z tego
wynika, że system powinien być
skalowalny i poniekąd niczym
pudełko puzzli umożliwiać użytkownikowi dołożenie kolejnego
puzzla (modułu/funkcjonalności), gdy zaistnieje taka potrzeba.
BPC GUIDE

11

Użytkownicy nazwani
sposób licencjonowania, który polega na przydzieleniu
każdemu użytkownikowi systemu jego unikalnego identyfikatora. Każdy pracownik ma więc przydzielony swój login
i hasło. Inaczej mówiąc, każdy użytkownik systemu musi
mieć „dla siebie” zakupioną licencję. Definiuje się przy tym
uprawnienia i możliwości dostępu użytkownika do wybranych funkcjonalności / obszarów np. finanse, magazyn,
produkcja;

Usługowy, chmurowy (SaaS)

w tym modelu przedsiębiorca nie płaci jednorazowej kwoty
zakupu licencji, a ponosi miesięczną opłatę abonamentową.
System ERP funkcjonuje na infrastrukturze dostawcy (poza
przedsiębiorstwem). Model ten z każdym rokiem zyskuje na
popularności. Część przedsiębiorstw stosuje także model
hybrydowy, który łączy wykorzystywanie systemu w oparciu
o własne zasoby oraz o model chmurowy. Są to głównie
przedsiębiorstwa, które wykorzystują wiele dodatkowych
(często własnych) rozwiązań i całkowite przeniesienie
systemu ERP do modelu chmurowego byłoby trudne (lub
niemożliwe).
Zdarza się, że wycena tego samego systemu IT u kilku
różnych dostawców może się różnić nawet o kilkaset tysięcy
złotych. Może to wynikać z faktu, iż dostawcy stosują różne
sposoby licencjonowania, a także inaczej nazywają licencje.
Zaleca się, by w arkuszu wymagań funkcjonalnych, który
opracowywany jest dla dostawcy, wskazać dokładny zakres
obowiązków pracownika z przypisaniem go do działu
organizacyjnego w przedsiębiorstwie.

Spojrzenie
z zewnątrz
zmniejsza
ryzyko

Maciej Romerowicz
Kierownik Wdrożenia
Sytemu ERP,
Stomet
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03 Usługi serwisowe

Koszty opłaty serwisowej uzależnione są od wartości zakupu
licencji. Ceny te wahają się od około 12 do 30% (zwykle jest
to około 20%) i stanowią określony procent od wartości
danej licencji. Cena ta jest bezpośrednio związana z ilością licencji, które zakupi przedsiębiorstwo. Koszty opłat serwisowych obejmują m.in. aktualizacje systemu oraz ilość/rodzaj
prac programistycznych wykonanych na życzenie przedsiębiorcy (koszty dojazdu i czas przeznaczony na realizację).
Różnorodność dostępnych na rynku usług serwisowych,
które można znaleźć w ofertach dostawców, może spowodować trudność w ich porównaniu. Przedsiębiorcy nieprawidłowo interpretują wybrane pozycji, np. nie dostrzegają
różnicy pomiędzy czasem reakcji na awarię, a czasem
usunięcia awarii lub też traktują podobnie usterkę, awarię
i błąd krytyczny.

W nadesłanych ofertach można zauważyć także różnice
w czasie potrzebnym na realizację usługi, co przekłada się
na wycenę tych pozycji. Przykładowo, część dostawców
przedstawia cenę za świadczenie usług w ciągu roku. Inni
operują stawkami godzinowymi, a jeszcze inni przedstawiają
wyceny konkretnych rodzajów usług. Niektórzy dostawcy
uzależniają także cenę usług serwisowych od ilości i rodzaju
posiadanych licencji.

Zanim zdecydowaliśmy się na wybór nowego rozwiązania informatycznego w naszym
przedsiębiorstwie przeprowadziliśmy
analizę potrzeb koniecznych do zaspokojenia. Wiedzieliśmy, że nowo wybrany
system musi zostać tak skonfigurowany,
aby maksymalnie spełnił nasze wymagania
funkcjonalne. Analiza potrzeb uświadomiła
nam, które procesy należy objąć systemem
informatycznym. Następnie odbyliśmy szereg spotkań z dostawcami, uczestniczyliśmy
w prezentacjach i wizytach referencyjnych.

Spośród wstępnie zakwalifikowanych
rozwiązań wybrano trzy, które najbardziej
odpowiadały potrzebom przedsiębiorstwa.
Te z kolei poddano wnikliwej analizie.
Decyzja o wdrożeniu nowego systemu
spowodowana była zamiarem osiągnięcia
konkretnych efektów. Dlatego też analiza
systemów przybrała formę symulowania
w systemach IT strategicznych procesów.
W kolejnym etapie sprecyzowaliśmy
wymagania względem zakresu wymaganych
funkcji oraz pozyskiwaliśmy oferty
wdrożeniowe od dostawców.

Okazało się, że samodzielnie
trudno było nam dotrzeć
do wszystkich wymaganych
informacji, których potrzebowaliśmy z przyjętej przez
nas perspektywy. Poprosiliśmy zatem o pomoc firmę
konsultingową, która
wykonała dla nas raport
dedykowany.
Precyzyjnie opisano w nim wszystkie
wskazane systemy informatyczne oraz
ich dostawców. Szczególnie pomocne
okazały się informacje, które pozwoliły
nam trafniej ocenić ryzyko w stosunku do
poszczególnych systemów. Raport zawierał
także wskazówki dotyczące dalszej drogi
informatyzacji spółki. Uzyskane informacje
sprawiły, iż przyjęte kryteria wyboru
nabrały przejrzystości, co pozwoliło nam
podjąć ostateczną decyzję.

04 Zestawienie kluczowych funkcjonalności
Określenie właściwej ilości wymagań funkcjonalnych
to pierwsza trudność, z którą spotyka się przedsiębiorstwo
przy tworzeniu zapytania ofertowego. Kluczowym
problemem jest ich właściwe doprecyzowanie,
nazwanie oraz nadanie im określonego statusu ważności.

Trzy poziomy krytyczności

W opinii Business Penetration & Consulting, każda pozycja
na liście wymagań funkcjonalnych powinna być rozpatrywana w perspektywie trzech poziomów krytyczności
(ich nazewnictwo jest sprawą drugorzędną):

Kluczowe/Wymagane:

Głównym problemem podczas
wykonywania analizy
biznesowej bez wsparcia
zewnętrznego eksperta jest
brak umiejętności nadawania
priorytetów wybranym
funkcjonalnościom.
Managerowie, którzy biorą
udział w wyborze systemu
informatycznego często
koncentrują swoje działania
wokół obszarów, które
sprawiają trudność i które
należy zoptymalizować.
Są to także obszary nie objęte
dotąd żadnym
rozwiązaniem IT.

Niejednokrotnie jednak taka
taktyka odwraca ich uwagę
od funkcji, które stanowią core
działalności przedsiębiorstwa.
Nie umieszczają ich
w zapytaniu, ponieważ są dla
nich zbyt oczywiste.

Najwyższy poziom krytyczności, który odnosi się do funkcji
w rozwiązaniu IT, które dotyczą podstawowej działalności
organizacji. Są one bezpośrednio związane z celami wdrożenia (np. Usprawnienie planowania produkcji: „Możliwość
ustawiania priorytetu danego zlecenia produkcyjnego”; Optymalizacja pracy na magazynie: „Obsługa rozchodów magazynowych metodą FIFO, FIFO wg partii, itp.”; Przyśpieszenie
procesu sprzedaży: „Możliwość sprzedaży i tworzenia zleceń
sprzedaży w powiązaniu z ofertą z CRM”).
Decydenci powinni rozpatrywać wyłącznie te systemy, które
oferują w standardzie funkcjonalnym wymagania opatrzone
statusem „kluczowe/wymagane”. W przypadku zmniejszenia
zakresu projektu nie powinno się sięgać do tych funkcjonalności.

Wysoki/Wysoki Priorytet:

Wymagania funkcjonalne, które związane są z realizacją
głównych celów wdrożenia (bądź kluczowych aspektów
celów drugorzędnych) z tą różnicą, iż nie są one dla przedsiębiorstwa krytyczne. Oznacza to, że decydenci akceptują
możliwość ich modyfikacji bądź osiągnięcia danej funkcjonalności w inny sposób. Wskazane wymagania są najczęstszym
wyznacznikiem ostatecznej oceny systemów (oczywiście tych
rozwiązań, które kluczowe funkcjonalności ma w standardzie
i są poddawane dalszej analizie).
W przypadku zmniejszenia zakresu projektu powinno się
sięgać do tych funkcjonalności tylko w ostateczności.

Średni/Życzeniowy:

Życzeniowa lista potrzeb, która często dotyczy celów drugorzędnych i obszarów nie będących podstawą działalności
przedsiębiorstwa. W tej grupie znajdują się wszelkie funkcjonalności, które potencjalnie usprawniłby naszą pracę, lecz nie
mają na nią bezpośredniego wpływu. Często są to potrzeby
wynikające z przyszłościowych planów przedsiębiorstwa
(np. platforma B2B, sklep internetowy, oddział zagraniczny)
lub dotyczą sytuacji wyjątkowych/sporadycznych (np. realizacja nietypowego zamówienia, wyjątek w procesie magazynowym, księgowym).
W przypadkach konieczności zmniejszenia zakresu projektu
(ze względu na czas realizacji, budżet projektu), firma powinna sięgać w pierwszej kolejności do tych funkcjonalności.
BPC GUIDE
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Aby prawidłowo sporządzić listę wymagań funkcjonalnych
wobec systemu informatycznego przedsiębiorstwo powinno
wykonać analizę potrzeb biznesowych. Powinna ona obejmować opis bieżących procesów w przedsiębiorstwie (ze
wskazaniem wąskich gardeł w działalności), jak i wymagań
wobec systemu w perspektywie najbliższych lat.

Sebastian Smiatek
Enterprise Department
Manager,
BPC Group

Kiedy i jak ustalać
krytyczność?
Decydenci powinni
ustalić krytyczność
wymagań funkcjonalnych wobec
nowego systemu w końcowej
fazie analizy potrzeb,
w momencie, gdy powstanie
formalny dokument zapytania ofertowego. Krytyczność
ustalimy w arkuszu wymagań,
który będzie zawierał wynik
wywiadu i analiz z wszystkich
kluczowych działów przedsiębiorstwa.
Sporządzony dokument
powinien zostać dokładnie
przeanalizowany przez
komitet sterujący (składającego się z minimum jednego
przedstawiciela zarządu
spółki) oraz koordynatora
projektu.

Osoby koordynujące proces
oraz przedstawiciele
władz spółki, którzy znają
strategiczne cele biznesowe
spółki powinni na ich
podstawie ustalić odpowiednią krytyczność wymagań
funkcjonalnych.
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Bez przeprowadzenia analizy potrzeb
może dojść do skonstruowania złego
zapytania ofertowego: zbyt obszernego
(z pominięciem priorytetów) lub zbyt
wąskiego (z pominięciem strategicznych obszarów funkcjonowania
przedsiębiorstwa).

Na zbyt obszernej liście wymagań, obok potrzeb strategicznych mogą znaleźć się opcjonalne. W konsekwencji przedsiębiorstwo może otrzymać oferty wyłącznie od dostawców,
którzy oferują rozbudowane systemy o wartości kilku milionów złotych. W praktyce okazuje się jednak, że firma nie
potrzebuje aż tak dużych i drogich narzędzi informatycznych,
gdyż większość zawartych w zapytaniu funkcji ma priorytet
życzeniowy lub opcjonalny.
Zbyt wąski zakres wymagań funkcjonalnych przedstawionych w zapytaniu może spowodować, że zostanie wybrany
system niedostosowany do potrzeb przedsiębiorstwa. Zdarza
się, iż decydenci zapominają o umieszczeniu w dokumencie funkcji dla nich oczywistych, a strategicznych z punktu
widzenia przedsiębiorstwa.
Na listach nie umieszczane są obszary, które mogą być
zinformatyzowane wyłącznie przez wyspecjalizowane
systemy. W konsekwencji przedsiębiorcy otrzymują bardzo
wiele ofert, które obejmują standardowy pakiet funkcjonalności, a nie są w stanie zaspokoić specyficznych potrzeb
organizacji.

05 Dostosowanie systemu do
aktualnej infrastruktury
W zapytaniu ofertowym należy szczegółowo opisać posiadaną infrastrukturę (systemy
oraz sprzęt). Dostawca powinien wskazać, czy oferowane przez niego rozwiązanie może
zintegrować się z innymi systemami, działającym w przedsiębiorstwie oraz jakie będą
koszty tej integracji.

Niejednokrotnie zakup nowego systemu związany jest z zakupem nowej bazy danych lub
sprzętu, m.in. serwerów, komputerów, aparatury pomiarowej, maszyn i urządzeń
z poszczególnych działów czy też zabezpieczeń dotyczących danych.

Nie można o tych aspektach zapomnieć w trakcie przygotowywania zapytania ofertowego,
gdyż mogą wiązać się z kosztami rzędu dziesiątek tysięcy złotych.

06 Ocena oferty

Niewątpliwie projekty IT należą do grupy najtrudniejszych
do oceny. Niejednokrotnie przesłane odpowiedzi (na to samo
zapytanie ofertowe) różnią się od siebie nawet o kilkaset
procent. Na tak duże różnice wpływ ma kilka elementów,
m.in.:
•

Różne stawki godzinowe (nawet w obrębie dostawców
tego samego systemu)

•

Wysokość rabatów przyznanych i otrzymanych od
producenta (w przypadku sieci dealerskiej)

•
•
•
•
•
•
•

Różne stawki za licencje (nawet w obrębie dostawców
tego samego systemu)
Ilość zaofertowanych licencji

Rodzaj zaofertowanych licencji

Wycena lub brak wyceny sprzętu, szkoleń, modyfikacji,
konfiguracji i prac programistycznych

Wysokość i zakres za-ofertowanych usług maintenance
i obsługi serwisowej
Ocena wiarygodności przedsiębiorstwa

Zakres funkcjonalny (zrozumiany, możliwy do wykonania i oceniony przez oferenta na podstawie zapytania
jako dobrze doprecyzowany do realnych potrzeb).

Nie należy zapominać również o tym, że dostawca rozwiązania systemu klasy ERP, który otrzyma zapytanie ofertowe
oceni wiarygodność przedsiębiorstwa najprawdopodobniej
będzie analizować nie tylko obroty przedsiębiorstwa (czy
stać je na kupno tej klasy systemu), lecz także oceni swoje
szanse na realizację projektu.

Analiza daje
niezbędne
informacje
Jacek Badowski
Kierownik Działu Informatyki,
Laboratorium Kosmetyczne
Dr Irena Eris

Proces wyboru systemu ERP zaczęliśmy od
wewnętrznej analizy, która przyniosła kilka
wniosków. Przede wszystkim pozwoliła
zawęzić obszar poszukiwań i skrócić listę
dostawców. Wynikało z niej, że powinniśmy
wdrożyć system popularny w naszej branży,
posiadający dużo referencji.

Istotnym kryterium była
kwestia technologiczna –
uznaliśmy, że potrzebujemy
rozwiązania operującego
na platformie MS SQL.
To kryterium bardzo mocno
przetrzebiło grono
potencjalnych dostawców.

Tym samym uzyskaliśmy listę dwóch
rozwiązań, które spełniały nasze wstępne
wymagania.

Sama analiza miała także kilka celów. Dzięki
niej chcieliśmy stworzyć listę wymagań
funkcjonalnych, zaprezentować docelowym
użytkownikom systemy oraz umożliwić im
pozyskanie informacji od konsultantów
prowadzących prezentacje.
Podczas takich warsztatów zaplanowaliśmy
także zebranie uwag i oczekiwań pracowników wobec systemu ERP. Efektem spotkań
była więc lista wymagań funkcjonalnych.
Dzięki nim poznaliśmy także opinię
użytkowników na temat prezentowanych
rozwiązań. Użytkownicy niemal jednogłośnie opowiedzieli się za jednym z nich i to
właśnie ono zostało wybrane.
BPC GUIDE
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Kluczowe wymagania wobec
systemów klasy ERP według
branż
Tworzyw sztucznych

Planowanie zawracania
surowca oraz selekcji kolorów

Rozliczenie surowca zawracanego do wlewka oraz TKW

Możliwość rezerwacji
materiałów na magazynie

Automatyczne utworzenie
dyspozycji materiałowych dla
wyrobu z wybranego zlecenia

Przeliczanie planu
produkcyjnego w krótkiej
jednostce czasu

Możliwość produkowania
kilku różnych detali jednocześnie w ramach jednej formy

Uwalnianie i drukowanie
zleceń w określonej kolejności
(kolory)

Rejestracja przepływu surowca
na podstawie danych pobieranych w procesie naważenia

Obliczenie pracochłonności,
kosztów normatywnych,
wskaźników akordowych
i innych wielkości
niezbędnych w procesie
efektywnego planów

Automatyczna segregacja
zleceń pod względem kolorów
z uwzględnieniem rozbieżności kolorów i rozmiarów
detalu

Monitorowanie dowolnej ilości
parametrów przypisanych
do operacji technologicznych
w marszrutach

Planowanie przezbrojeń
maszyn z uwzględnieniem
ilości zleceń i czasu
kolejnych etapów

Transportowa

Meblarska

Integracja z systemami
telematycznymi/GPS

Możliwość modyfikowania
metody i środków transportu

Śledzenie przebiegu realizacji
zleceń

Obsługa transportu

Ustalanie ograniczenia
ładowności samochodów
transportowych

Planowanie optymalnych tras
(bliskośc adresatów, puste
przebiegi)

Obsługa procesów kompletowania i dekompletowania
produktów

Zarzadzanie magazynem
i składowaniem gotowych
zamówień meblarskich

Planowanie wysyłki towaru
z uwzględnieniem kosztów
rozładunku i transportu oraz
przerw

Śledzenie przesyłki od
momentu pakowania, załadowania aż po dostarczenie do
klienta

Zarządzanie procesami
załadunku, rozładunku,
wyjazdu

Zarządzanie bramami dostaw/
wydań (szczególnie ważne
w sezonowości)

Możliwość szybkiego modyfikowania technologii wyrobu
na indywidualne zamówienie
mebla

Tworzenie technologii predyktywnej (przewidywanie
wariantów zamówionego
mebla w różnych wariantach
(kolor, wielkość, materiał)

Zarządzanie kontaktami
z dostawcami i kontrahentami

Określenie dokładnego terminu realizacji produkcji mebla

Rozliczanie kierowców na
podstawie przebytych tras
oraz planowanych przerw

Rozliczanie kosztów
transportu

Stały nadzór nad zapasami
surowców i zarządzanie
zakupami

Integracja z systemami CAD/
CAM (projektowanie mebli)
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Chemiczna
Wskazywanie pojemności
granicznych receptur oraz szacowanie czasu ich realizacji

Określenie daty uruchomienia
produkcji, daty zakończenia
oraz daty ważności produktu

Gromadzenie aktualnego
rejestru receptur odnotowanych w systemie wraz
z dokumentacją oraz
zależności między nimi

Planowanie dostaw z uwzględnieniem samochodów dostosowanych do przewozu leków
w niskiej temperaturze

Planowanie produkcji
wyłącznie w oparciu o produkty zweryfikowane przez
kontrolę jakości

Możliwość modyfikowania
indeksu receptury (gęstość,
miara, składniki aktywne API)

Gromadzenie opisu technologii produkcji wraz ze ścisłym
określeniem kolejności działań
oraz nazwisk osób wykonujących zmiany w recepturach

Pełna identyfikacja każdego
produktu (nr partii, daty ważności, statusu kontroli jakości,
pochodzenie towaru – dane na
temat dostawcy, dane odbiorcy
produktu)

Analiza i stały monitoring
ruchów magazynowych leków
tzw. silnie limitowanych (narkotyki, psychotropy)

Automatyczne przeliczanie
receptur względem ilości
podanych na zleceniu

Metalowa

Spożywcza
Integracja z wagami - pomiar
wagi surowca na bramie
wjazdowej

Analiza odchyleń pomiędzy
wynikami badań od dostawców

Zarządzanie recepturami oraz
atestami i certyfikatami od
dostawców

Prowadzenie kartoteki dostaw
według wymagań ARR oraz
raportowanie

Rejestracja zdarzeń procesu
produkcyjnego z punktów
krytycznych CCP (HACCP),
alert o przekroczeniu wartości
krytycznych

Rejestracja m.in. składu
surowcowego w gotowym produkcie, warunków produkcji
(np. wilgotność i temperatura
pomieszczeń produkcyjnych,
magazynowych)

Traceability - ścisła ewidencja partii produktowych,
przepływu surowców

Rejestrowanie szczegółowych
danych na temat zakupu żywca (dostawca, daty, lokalizacja)

Rejestracja badań laboratoryjnych, zarówno dostarczonych
surowców, jak i tych z działu
kontroli jakości, wykonanych
po obróbce wyrobu

Dokumentowanie wydania
surowca, fakturowanie
okresowe (zbiorcze)
z możliwością wyboru kryteriów (wg litrów, jednostek
tłuszczu lub jednostek
kalkulacyjnych)

Budowlana
Zarządzanie dokumentacją
techniczną i obiegiem
informacji

Rozwiniięty moduł
raportowania
wykonanych prac
inwestorskich

Analityka zarządcza: generowanie raportów (koszty/
przekroczone budżety/
rozliczenia/zapotrzebowanie
kadrowe)

Kontrola protokołów odbioru
poszczególnych etapów
inwestycji

Zarządzanie danymi technologicznymi i konstrukcyjnymi
(dokumentacja)

Zaawansowane zarządzanie
projektami

Kontrola kosztów na
każdym etapie realizowanej
inwestycji

Automatyczne wyliczanie
TKW (Techniczny Koszt
Wytworzenia), w tym:
koszty bezpośrednie
(materiały, energia), koszty
wydziałowe

Możliwość stałego kontaktu
z podwykonawcami

Kosztorysowanie inwestycji
w oparciu o założony
budżet

Rozliczanie podwykonawców

Zdalne przypisywanie zadań
pracownikom

Rozliczanie produkcji w toku

Wyliczanie wskaźników OEE

Gromadzenie danych na temat
bieżącego zużycia narzędzi

Zarządzanie obszarem
odlewniczym

Rozliczanie odpadów (nieużytkowych oraz przeznaczonych
do ponownej obróbki)

Harmonogramowanie produkcji na wykresie Gantta
(z możliwością “drag&drop”)

Mozliwość importowania
listy materiałowej (BOM)
z programów typu CAD do
systemu ERP
Automatyczne przypisywanie
narzędzia do pracownika
w wypożyczalni
z uwzględnieniem historii
wypożyczonych
i niezwróconych narzędzi
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Analiza
biznesowa
wsparciem dla
dostawcy IT

Analiza
uświadamia
i porządkuje

Paweł Sadowski
Business Development Manager
grupy produktowej Altar ECM,
Altar
Analiza biznesowa opisuje, w oderwaniu od
konkretnych systemów informatycznych,
modele funkcjonowania firmy i wyznacza strategiczne cele do osiągnięcia,
np. redukcję kosztów o 25%. Powinna również przedstawiać wizję funkcjonowania
organizacji po wdrożeniu systemu
informatycznego.
Idealnie, gdy dostawca rozwiązania IT,
otrzymuje już na etapie pierwszych spotkań analizę biznesową, najlepiej opracowaną przez firmę zewnętrzną, żeby
uniknąć ryzyka braku obiektywizmu
klienta w ocenie własnej organizacji.

Takie opracowanie przygotowane przez niezależnego konsultanta lub
firmę oferującą tego typu
usługi, pozwala odbiorcy
systemu informatycznego
efektywniej przygotować
się do rozmów z dostawcami oprogramowania.
Dostawcy mogą z kolei (po wcześniejszym
zapoznaniu się z analizą) pokazać już na
pierwszym spotkaniu propozycję projektu
rozwiązania, które w adekwatny sposób
realizuje potrzeby organizacji.
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Kolejnym etapem
w procesie
wdrażania systemu
informatycznego jest
specyfikacja
wymagań. Powstaje
ona z uwzględnieniem analizy biznesowej i jest w niej
określane, jak
zrealizować postawione cele w oparciu
o konkretne rozwiązanie informatyczne.
Następnie przygotowywany jest
algorytm działania poszczególnych
jednostek organizacyjnych
w nowym otoczeniu informatycznym. Zatem bez bardzo dobrej znajomości systemu i jego możliwości
nie da się zrobić dobrze specyfikacji
wymagań. Z tego powodu istotne
jest, aby przygotowali ją analitycy dostawcy oprogramowania,
także ze względu na doświadczenie
związane z wdrożeniami u innych
klientów.

Proces wyboru i wdrożenia systemu rozpoczęliśmy od opracowania listy wymagań
funkcjonalnych.
Następnie przeprowadziliśmy analizę
działalności przedsiębiorstwa, by móc
skutecznie opisać
kluczowe dla nas procesy oraz zidentyfikować potrzeby.
Oczekiwaliśmy, że
dzięki tej analizie,
firma wdrożeniowa
zaproponuje nam
odpowiedni model
informatyzacji
w oparciu
o funkcjonalności
systemu ERP.

Jarosław Jędrzejczyk
Business Analyst,
John Cotton Europe

Wdrożenie bez
analizy nie tylko
niewłaściwe, ale
i ryzykowne
Michał Guzek
CEO,
Hicron

Na początku analizy zostały podkreślone braki funkcjonalne systemu
ERP, wykorzystywanego przez nas
od dwunastu lat. Część nich dotyczyła m.in. ergonomii pracy w systemie,
konfigurowalności menu użytkowników, integracji z pakietem Microsoft
Office, wyszukiwania danych i dokumentów, a także eksportu i importu
danych.
W kolejnym kroku sporządziliśmy
hasłową listę potrzeb dla każdego
obszaru aktywności operacyjnej
firmy. Ostatnim etapem było przygotowanie wymagań funkcjonalnych,
oczekiwanych przez nas w nowym
systemie. Zaznaczyliśmy w nich te
obszary, które posiadały dla nas
określoną krytyczność.

Analiza uświadomiła
nam, które obszary
działalności należy
objąć systemem informatycznym oraz wskazała, które dotychczas
wykorzystywane funkcje należy rozszerzyć
i doprecyzować.

Analiza biznesowa zdecydowanie jest
potrzebna. Nie da się profesjonalnie
i efektywnie wesprzeć procesu, jeśli się go
wcześniej nie poznało. Analiza procesów
biznesowych jest integralną oraz
nieodzowną częścią wdrożenia.

Stanowi bazę, na której
budowane są dalsze
etapy projektu. Jest
więc warunkiem
koniecznym, umożliwiającym przeprowadzenie
procesu wdrożenia
z sukcesem.

Możemy wyróżnić dwa rodzaje analizy:
poprzedzającą wdrożenie oraz realizowaną w trakcie. Należy jednak podkreślić, że
zarówno jedno jak i drugie rozwiązanie ma
swoje zalety jak i wady. Niezaprzeczalną
zaletą pierwszego typu analizy jest fakt, że
mamy na nią dużo czasu. Koncentrujemy
się na stanie zastanym, opisujemy procesy
i wyciągamy z nich wnioski. Skupiamy
się na tym co chcemy osiągnąć. Nie mniej
jednak, robimy to nie biorąc pod uwagę
dostępnej technologii oraz w oderwaniu od
kosztów z tym związanych.

Drugi typ, to analiza w trakcie
wdrożenia. W tym przypadku, na
cały proces poświęcamy zdecydowanie mniej czasu, analiza jest
zatem mniej szczegółowa.
Przewagą natomiast jest to, że
przeprowadza się ją w odniesieniu
do konkretnych narzędzi oraz
technologii, które zamierzamy
wykorzystać, mając na uwadze
wartości dodane jakie ze sobą
niosą. Jest to zdecydowana korzyść
dla klienta, nie generujemy wtedy
dodatkowych kosztów, jesteśmy
w stanie na bieżąco reagować oraz
proponować nowe rozwiązania.

Reasumując: etap opracowania koncepcji biznesowej nie może obyć się
bez analizy procesów biznesowych.
Realizacja prac z pominięciem
analizy jest nie tylko niewłaściwa,
ale wręcz ryzykowna. Analiza jest
swego rodzaju ramą, trzymającą
w ryzach cały projekt. Jest więc
warunkiem koniecznym, gdyż jej
efekty są widoczne na każdym późniejszym etapie procesu wdrożenia.
Nie należy zapominać, że wynik
analizy jest w dużej mierze uzależniony od możliwości firmy konsultingowej. Rekomendujemy więc
wybranie odpowiedniego partnera
wdrożeniowego i przeprowadzenie
tej drogi z jego wsparciem.
BPC GUIDE
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Jak uniknąć błędów przy wyborze
Sprawdź czy
producent
rekomenduje
dostawcę

Status partnerski jest rekomendacją, którą udziela producent dostawcy w obszarze sprzedaży i/lub wdrożenia danego rozwiązania. Informuje, czy dany dostawca posiada zespół wykwalifikowanych inżynierów,
którzy będą w stanie zrealizować projekt, określić ilość
i rodzaj kadry wdrożeniowej. Sprawdź, czy dostawca,
który złożył ofertę widnieje na stronach internetowych
producenta, jaki posiada status partnerski. Dowiedz się
u źródła (np. zadzwoń do producenta) czy rekomenduje
dostawcę, jako swojego partnera handlowo-wdrożeniowego do współpracy z Twoim przedsiębiorstwem (wskaż
branżę, profil działalności, wielkość, lokalizację).

Referencja referencji nierówna. Dostawca mógł zaprezentować referencję, która nie dotyczy zakresu merytorycznego
objętego reazlizowanym przez nas projektem. Może wskazywać przykłady realizacji ERP dokonane przez producenta
lub innego partnera handlowego. Poproś dostawcę o przedstawienie pełnych referencji wdrożenia ERP, zwróć szczególną uwagę na obszary merytoryczne objęte Twoim projektem
np. produkcja, magazyn, mobilność. Dowiedz się, czy dostawca dokonywał wdrożeń samodzielnie, czy dokonywał wdrożeń
z innym dostawcą uzupełniającym. Zadzwoń do wskazanych przedsiębiorstw i porozmawiaj z Członkiem Zarządu
o zakresie wdrożenia, zweryfikuj jakość świadczonych usług.

Zawierzenie
marce

Przedsiębiorstwa chcą współpracować z dostawcą wiarygodnym, który zapewni solidną realizację procesu wdrożenia.
Z założenia bardziej ufnie podchodzą do przedsiębiorstw
korporacyjnych, które mogą pochwalić się kilkuset osobową
kadrą pracowników, wieloma certyfikatami, wieloma
referencjami i długoletnią obecnością na rynku. Sprawdź
jednak, czy dostawca posiada zespół wdrożeniowy do
obsługi twojego projektu. Może bowiem okazać się, że
posiłkuje się podwykonawcami, a swoją kadrę przeznacza
do realizacji większych i bardziej prestiżowych projektów.
Możesz również odkryć, że w ogóle nie dysponuje kadrą
w obszarze wybranego przez Twoje przedsiębiorstwo
rozwiązania.

Na podstawie prezentacji przeprowadzonej przez dostawcę
przedsiębiorstwo dokonuje oceny danego rozwiązania ERP.
Może zdyskwalifikować rozwiązanie lub też w dalszym
ciągu rozważać jego wdrożenie. Sprawdź czy dostawca ma
wystarczające kompetencje do dokonania prezentacji rozwiązania. Zwróć uwagę, czy posiada wymagane kompetencje do realizacji Twojego projektu i czy przypadkiem nie
specjalizuje się w obsłudze innych branż.
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Zweryfikuj
referencje
okazane przez
dostawcę

Zły dobór
dostawców
prezentujących
rozwiązania

dostawcy? – wskazówki BPC
Zawierzenie
słowom
dostawcy

Na rynku dostępnych jest wiele źródeł, na podstawie
których można poznać strukturę rynku, pozycjonować
dostawców, zweryfikować kompetencje i ceny rozwiązań.
Przedsiębiorcy natomiast mają skłonność do zawierzania
dostawcom, ich opiniom na temat produktów konkurencyjnych. Znajdź czas na własną analizę rynku. Dotrzyj
do raportów i stron internetowych, dzięki którym pozyskasz wiedzę na temat potencjału rynku i dowiesz się jak
oceniane są rozwiązania. Załóż, że dostawca manipuluje
informacją na swoją korzyść.

Jeśli źle zdefiniujesz problemy, nie będziesz mógł ich rozwiązać. Źle konstruując zapytanie ofertowe, spowodujesz,
że dostawca nie przekaże Ci informacji, które chciałbyś
uzyskać. Skoncentruj się na problemach kluczowych
obszarów merytorycznych, na opisaniu charakterystycznych zakresów prac dla Twojego przedsiębiorstwa.
Nie wstawiaj do zapytania ofertowego zbyt dużej ilości
pytań o funkcjonalności systemu, gdyż podniesiesz cenę
projektu, a nadal nie zweryfikujesz możliwości rozwiązania. Nie pytaj o podstawowe funkcjonalności, które posiada każdy system, bo na tej podstawie nie będziesz
w stanie dokonać selekcji rozwiązań.

Zła konstrukcja
zapytania
ofertowego

Analiza procesów
Cel projektu

Założenia budżetowe

Komitet sterujący
I selekcja rozwiązań

Weryfikacja budżetu

Zapytanie ofertowe
Prezentacja systemów
Wizyty referencyjne
Negocjacje

Budżet

Model sporządzony
przez konsultantów BPC Group
na podstawie
analizy 400
indywidualnych
projektów
doradczych.

bpc group

Enhance IT
Decision
Process.
www.bpc-group.pl

PROJEKTY DORADCZE
Przedsiębiorstwa

Wsparcie przy wyborze
zaawansowanych rozwiązań
informatycznych.

Dostawcy IT

Pozycjonowanie systemów
IT i wzmacnianie procesów
sprzedażowych.

Inwestorzy IT

Wprowadzanie rozwiązań
informatycznych na rynek
Polski.

PROJEKTY EDUKACYJNE
Szkolenia

Podnoszenie kompetencji
biznesowych kadry
menadżerskiej.

Wydawnictwo

Edukacja w obszarze wyboru
systemów wspierających
zarządzanie i aktualności
z rynku.

