
Rekomendacje – cele stawiane
technologii IT w firmie produkcyjnej:
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Stabilność
Zapewnić ciągłość działania firmy.

Przewaga konkurencyjna

Wzmocnić przewagę konkurencyjną.

Taką wartość dają tylko niektóre

rozwiązania, inne są konieczne do

sprawnego funkcjonowania. 

Szybkość
Umożliwić większą szybkość i

sprawność wprowadzania zmian w

biznesie, wyeliminować
przeszkody infrastrukturalne,

hamujących zdolność firmy do tych

zmian.

Dostęp do danych
Umożliwić sprawniejszy dostęp do

danych i większe możliwości ich

przetwarzania, aby decyzje

podejmować na czas, tworzyć różne

scenariusze, przeprowadzać stress

testy.

Zarządzanie procesowe
Umożliwić przejście do - lub

usprawnienie istniejącego już -
zarządzania procesowego, czyli w

oparciu o dane z systemów IT (a nie

opinie pracowników) oraz

eksplorację i optymalizację
procesów.

03 04Automatyzacja

Zautomatyzować rutynowe,

powtarzalne czynności, aby

pracownicy przeznaczali czas na

bardziej wymagające i złożone

czynności przynoszące wyższą
wartość

Komunikacja
Uczynić ze zintegrowanych

systemów IT szynę komunikacyjną
firmy.
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Rekomendacje - wybór i rozwój
systemu ERP w firmie produkcyjnej
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Rozwiązania otwarte

Odejście od idei monolitycznego i

zamkniętego systemu do rozwiązań
otwartych, które łatwo i bezpiecznie

integrują się (na poziomie wymiany

danych) z systemami najlepiej

pasujących do poszczególnych

fragmentów procesów (po

wcześniejszej analizie i

dekompozycji procesów). 

Ustalenie reguł
Stworzenie reguł, które pozwalają nadać
zadaniom i wdrożeniom IT priorytety. To

pozwoli ograniczyć niewłaściwie postawione

pytania, takie jak: Czy robić coś najwcześniej

jak tylko jest możliwe, czy najpóźniej jak się
da?  Czy wdrażać innowacyjne technologie

jako pierwsi, bo dadzą firmie przewagę
konkurencyjną? Czy dopiero aż inni wejdą w

nie i je sprawdzą? Czy wykonać upgrade

systemu IT wtedy, gdy tylko pojawi się świeża
wersja, aby przed innymi wykorzystać nowe

funkcjonalności? Czy raczej poczekać,

wycisnąć wszystko ze starego systemu i

dopiero wtedy wejść w wyższą wersję? 

Dopasowanie
Dostosowanie do typu produkcji i do

procesów w firmie, modułowa

budowa i łatwość integracji między

nim i innymi systemami. Wtedy

można wymieniać elementy w

zależności od potrzeb. 

Skuteczność
Wybór dostawcy systemu, który

skupia się również na skuteczności

działań i procesów, które powinny

obsługiwać ów system, a nie jedynie

na samym narzędziu i technologii

03 04Unowocześnianie

Unowocześnieniu jedynie tych

elementów systemu, które tego

wymagają,  pozostawienie bez

nadmiarowych zmian elementów

działających poprawnie i

wystarczających do obsługi danej

funkcji. 

Możliwe zakłócenia
Upgrade głównego systemu

transakcyjnego to czasem zupełnie

nowa implementacja platformy i bazy

danych, która może wiązać się z

zakłóceniami w działalności. Warto

walczyć więc o dużą stawkę, a nie

jedynie odpowiadać na presję
różnych interesariuszy.
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Rekomendacje - wdrażanie systemów
ERP w firmie produkcyjnej
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Wdrażanie ERP odbywa się po wykonaniu
analizy procesów i ich optymalizacji,
przynajmniej w najważniejszych
obszarach, czyli gwarantujących ciągłość
operacji. Stały zespół doskonalenia
procesów (CoE).
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Projekt wdrożenia systemu ERP już na
wstępie zawiera mierzalne etapy i cele.
Zespół skupia się na realizacji korzyści w
trakcie realizacji projektu i, co
najważniejsze, na mierzeniu efektów, gdy
projekt jest już ukończony.

Wdrożenie jest to kompromis między
szybkością a doskonałością. Szybkie
wdrożenie poprawnie głównych
funkcjonalności, systematyczne
doskonalenie pozostałych.

Firma i jej dostawca uzgadniają środek
ciężkości sposobu prowadzenia projektu.
Projekt jest prowadzony w narzędziu IT
dedykowanym do projektów zgodnie z
przyjętą metodologią. Zdecydowano: CZY
dokładna (= większy koszt na początku
projektu, gdy 'niczego jeszcze nie
wdrażamy') analiza przedwdrożeniowa i
następnie dopiero implementacja [ale już
na podstawie zatwierdzonego,
detalicznego dokumentu]? CZY
modelowanie równocześnie z analizą - i
nie skupianie się na tym, że "coś ogólnie
na początku założyliśmy"?

Stałe zaangażowanie zarządu w budowę
solidnej podstawy jest warunkiem
koniecznym powodzenia takiego projektu.
Z jednej strony, pozwala to na powiązanie
wdrożenia z wizją, celami i polityką
rozwoju przedsiębiorstwa, z drugiej
strony, nadaje odpowiednią wagę
realizowanemu projektowi wdrożenia
systemu ERP.

Najbardziej skuteczne wdrożenie systemu
ERP koncentruje się na ciągłej
optymalizacji procesów biznesowych i
możliwościach poprawy funkcjonalności
systemów po obu stronach, zarówno przez
firmę produkcyjną, jak i przez dostawcę
oprogramowania.

W zespole wdrażającym znajdują się
odpowiedzialni za zarządzanie w
poszczególnymi procesami i obszarami
firmy, zarówno architekci rozwiązań dla
poszczególnych obszarów biznesowych,
jak i praktycy dnia codziennego aktywnie
realizujących procesy biznesowe
"operacyjnie" na co dzień. Jednocześnie
osoby biorące udział w projekcie są
odciążone od obowiązków codziennych.
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Warto korzystać z wiedzy solidnych
rekomendowanych doradców, nie
uwikłanych w związki i zależności
wewnątrz firmy, czy z dostawcą.
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Zapewnić stałość zespołu wdrażającego
zarówno po stronie klienta, jak i po stronie
dostawcy w trakcie trwania projektu. Zaś
w przypadku konieczności zmiany,
zapewnienie czasu na "transfer wiedzy" do
zastępcy lub następcy.

Zarząd firmy, ale przede wszystkim zespół
wdrażający (tzw. kluczowi użytkownicy)
rozumie, iż wdrażany produkt (ERP) jest
ich “własnością” i jest realizowany w celu
polepszenia ich codziennych warunków
pracy. 

Zbudowanie odpowiednio szczegółowych
scenariuszy testów dla wdrażanego
modelu odzwierciedlających wymagane
procesy biznesowe.

Użytkownicy kluczowi przygotowują
solidne instrukcje stanowiskowe
(wewnętrznej dokumentacji użytkowej),
co jest także bardzo pomocne przy
wdrażaniu nowych pracowników,
mających korzystać z systemu ERP.
Zapobiega także ‘erozji wiedzy’, gdy osoby
bezpośrednio zaangażowane w projekt
wdrożeniowy, przechodzą do innych
obowiązków lub odchodzą z organizacji.

Wprowadzenie odpowiednich działań
motywacyjnych dla zespołu wdrażającego
(kluczowych użytkowników): "marchewka,
a nie kij". Pozwala to na przyśpieszenie
postępów prac w projekcie, a docelowo
prowadzi do zaoszczędzenia budżetu na
ewentualną rozbudowę modelu.

Otwartość na sugestie dostawcy w
odniesieniu do dotychczasowego sposobu
obsługi procesów biznesowych
(zmian/usprawnień/optymalizacji). Jest to
szansa na skorzystanie z jego know-how,
doświadczeń zebranych z wcześniejszych
wdrożeń. Podejście “Tak robiliśmy od
zawsze i dokładnie tak samo musi to
zostać odwzorowane we wdrażanym
systemie” zapewne w wielu przypadkach
biznesowych może mieć uzasadnienie. Ale
nie w każdym.

Są mianowane osoby (zespól) -
opiekunowie procesów w firmie, którzy
po uruchomieniu systemu (oddaniu do
użytku) dbają o utrzymywanie
odpowiedniej jakości danych w systemie
oraz biorą udział w dalszej optymalizacji
wdrożonych rozwiązań. 
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Rekomendacje - wdrażanie systemów
ERP w firmie produkcyjnej


