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PRZEMYSŁ 4.0
CZYLI JEDNOŚĆ FIZYCZNA I CYBERNETYCZNA

Fabryka przyszłości będzie bazowała na nieustannej wymianie i analizie danych. Nastąpi całkowite zanurzenie realnego 

świata produkcji w wirtualnym świecie cyfrowego sterowania. W przyszłości gotowy projekt np. wymarzonego 

modelu auta wyślesz w postaci cyfrowej – wraz z zamówieniem – do działu projektowego fi rmy motoryzacyjnej. 

Tam odpowiednie oprogramowanie przekształci automatycznie twoje wybory i propozycje w projekt techniczny 

zrozumiały dla systemu sterowania produkcją.

APLIKACJE DLA BIZNESU 

PERSPEKTYWA
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efektywności procesów dzięki 
wizualizacji danych
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wielu kanałów

Rozwiązania na czasy cyfrowej 
transformacji, powszechnej mobilności 
i radykalnych zmian gospodarczych

Integracja lokalna i w chmurze, czyli 
jak łączyć systemy ERP i rozwiązania 
specjalistyczne

Nowości, kierunki rozwoju i trendy 
wpływające na rozwój oprogramowania 
wspierającego zarządzanie



Presja na osiąganie coraz lepszych wyników i wzmacnianie pozycji rynkowej skłania przedsiębiorstwa do nieustan-
nego poszukiwania nowych pomysłów na biznes, a także rozwiązań umożliwiających podnoszenie efektywności 
poszczególnych procesów. W tego typu potrzeby wpisują się zmiany określane w branży IT mianem „cyfrowej 
transformacji”.

Niezależnie jednak od nazewnictwa, widać jasno, że zmiany technologiczne nie omijają żadnego sektora gospo-
darki. Wdrożenia nowych technologii, narzędzi czy usług – albo zmiana sposobu użytkowania posiadanych już 
rozwiązań – stanowi jednocześnie efekt jednych zmian biznesowych, a także czynnik napędzający kolejne. Rozwój 
technologii powoduje, że dzisiejsze oprogramowanie wspierające zarządzanie procesami biznesowymi - oraz ich 
przebieg na poziomie operacyjnym - istotnie różni się od systemów sprzed kilku lat.

Zmiany dotyczą funkcjonalności – stała się ona szersza i często wykracza poza typowy podział na procesy lub 
działy biznesowe; dostępności – model chmury obliczeniowej przyczynił się do istotnego zmniejszenia barier, 
które utrudniały wykorzystanie kompleksowych rozwiązań w mniejszych organizacjach; sposobu obsługi – coraz 
więcej funkcji znanych z klasycznych systemów ERP można zrealizować za pomocą zintegrowanych, ale prostych 
narzędzi mobilnych oraz architektury aplikacyjnej poszczególnych systemów. Oferowane dziś rozwiązania są 
również oparte na nowych, bardziej zwinnych metodologiach rozwoju, dzięki czemu producenci mogą częściej 
wprowadzać aktualizacje i nowe funkcje odpowiadające zmieniającym się potrzebom użytkowników. Rozwiązania 
te dysponują też zdecydowanie szerszymi - niż w przeszłości - możliwościami integracyjnymi. Dzięki zaś nowym 
funkcjom w zakresie prezentacji informacji i interakcji z danymi są też bardziej przystępne w obsłudze.

Piętno na rozwiązaniach wspierających zarządzanie – w tym nowoczesnych odsłonach systemów klasy ERP, BI 
i CRM – odcisnęły chyba wszystkie znaczące trendy technologiczne i biznesowe. Zmiany te istotnie wpływają na 
potencjał biznesowy oprogramowania wspierającego zarządzanie. Jedną z ciekawszych idei, które wpływają na 
funkcjonalność i sposób wykorzystania systemów tego rodzaju, jest koncepcja Przemysłu 4.0. Zakłada ona za-
stosowanie na szeroką skalę możliwości internetu rzeczy i analityki biznesowej, a więc danych. W takich realiach 
posiadanie środowiska ERP, które zintegruje informacje na temat funkcjonowania wewnętrznych procesów firmy, 
staje się niezbędne. System klasy ERP i pochodne mu rozwiązania spełniać będą rolę fundamentu informacyjnego, 
zapewniającego łatwy dostęp do wiedzy niezbędnej do sprawnego funkcjonowania krytycznych procesów. W per-
spektywie 2017 roku takich przypadków wykorzystania systemów ERP przybędzie. 

Jednocześnie, w wielu zastosowaniach do niedawna zarezerwowanych dla systemów ERP sprawdzają się dziś innego 
rodzaju rozwiązania. Wiele stosunkowo prostych, mocno wyspecjalizowanych, ale powiązanych ze sobą w umiejętny 
sposób rozwiązań tworzy środowisko lepiej dopasowane do zmieniających się potrzeb biznesowych niż niejeden 
typowy system ERP. O efektywności takich rozwiązań decyduje jednak zarówno wybór aplikacji, jak i umiejętność 
sprawnego ich połączenia. Z drugiej zaś strony złożone funkcje związane ze sprzedażą, gospodarką magazynową, 
prowadzeniem projektów czy logistyką – dzięki modelowi cloud computing – stały się osiągalne też dla mniejszych 
firm. Chmura obliczeniowa istotnie wpływa zresztą również na możliwość wykorzystania zintegrowanych funkcji 
biznesowych w organizacjach o mocno rozproszonym charakterze.

Wspomniane zagadnienia szerzej opisujemy na łamach nowego raportu ITwiz.

Zapraszam do lektury!

Piotr Waszczuk,
redaktor prowadzący raportu ITwiz „Aplikacje dla biznesu – Perspektywa 2017”
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Microsoft Dynamics 365 
pomoże zrewolucjonizować 
biznes

Digitalizacja kolejnych procesów biznesowych zmusza organizacje do ewolucji i wprowadzania 
zmian w tempie tak szybkim, jak nigdy wcześniej. Rozwiązania wspierające zarządzanie muszą 
nadążać, a wręcz nadawać to tempo. Trendy wyznacza tu najnowsze oprogramowanie z serii 
Microsoft Dynamics.

Kolejne przedsiębiorstwa z praktycznie wszystkich 
gałęzi gospodarki podejmują wysiłki, mające na celu 
dostosowanie własnych procesów operacyjnych oraz 
sposobów budowania zaangażowania klientów do 
realiów ery cyfrowej. Zmiany te stają się sposobem 
na podniesienie poziomu bezpieczeństwa i dynamiki 
rozwoju działalności biznesowej. Ogromne znacze-
nie ma też mobilność. Współpraca i związane z nią 
podróże wymuszają potrzebę kontynuowania pracy 
za pośrednictwem urządzeń przenośnych. Organi-
zacje muszą koordynować wszystkie typy urządzeń 
dotykowych i umożliwiać na nich pracę. Aspekt ten 
ma ogromny wpływ na rozwój aplikacji.

Na rynku oprogramowania biznesowego widać też 
coraz większą presję na maksymalizację doświad-
czeń użytkowników takich narzędzi. Dla osób na 
co dzień korzystających z narzędzi wspierających 
procesy biznesowe jest to korzyść, która ma bardzo 
duży wpływ na efektywność pracy. W jakim kierun-
ku powinny jednak ewoluować strategie rozwoju 
aplikacji oraz możliwości wykorzystywanych w fir-
mie rozwiązań, aby stały się one źródłem realnej 
przewagi konkurencyjnej?

AplikAcje w świecie elAstycznego biznesu
Fundamentalne znaczenie dla możliwości rozwoju 
oraz efektywności wykorzystania aplikacji bizne-
sowych – jako narzędzia cyfrowej transformacji 
działalności – ma zarówno ich architektura syste-
mowa, jak i funkcjonalność. Co ważne, transfor-
macja cyfrowa wymaga możliwości elastycznego 
prowadzenia procesów biznesowych oraz ich do-
wolnej unifikacji. Oznacza to stopniowe odejście 
od tradycyjnego podziału na odrębne systemy typu 
ERP i CRM. Ogromnego znaczenia nabiera również 
kompleksowe wykorzystanie wielowymiarowych 
analiz biznesowych. 
 
Takie potrzeby wprost odbijają się na wymaga-
niach względem architektury oprogramowania. 

Aplikacje biznesowe muszą dziś bazować na no-
woczesnej i gotowej do użycia „od ręki” platfor-
mie biznesowej. Niezależnie od tego, czy będzie 
ona realizowana w ramach lokalnego środowiska 
IT, za pośrednictwem chmury obliczeniowej, czy 
na potrzeby zastosowań w pełni mobilnych. Naj-
ważniejsze staje się to, aby wykorzystywane apli-
kacje nie stanowiły ograniczenia dla zastosowań 
biznesowych, a jednocześnie mogły być sprawnie 
dostosowane do potrzeb użytkowników – tak aby  
przy użyciu niezbędnych funkcjonalności mogli 
oni efektywnie realizować swoje zadania i do-
starczać realne wyniki biznesowe. W tym sze-
rokim ujęciu, od utrzymania właściwych zasad 
rozwoju złożonego środowiska aplikacji wspie-
rających procesy biznesowe zależy często wzrost 
lub upadek organizacji. Im dłużej firma opierać 
będzie działalność na przestarzałych techno-
logiach, tym bardziej ograniczone staną się jej 
możliwości rozwoju.

system biznesowy  
jAko kAtAlizAtor innowAcji
Nowoczesne rozwiązania klasy ERP sprawnie in-
tegrują wiedzę na temat wielu obszarów działania 
firmy. Powoduje to, że świetnie sprawdzą się w roli 
centralnego narzędzia wspierającego przekształ-
cenie biznesu i integrującego dane operacyjne oraz 
dane na temat przebiegu procesów biznesowych, 
a także informacje o klientach czy łańcuchach 
dystrybucji. System ERP może stać się też kata-
lizatorem innowacji. Jest to możliwe, wtedy gdy 
architektura oprogramowania będzie umożliwiać 
szybkie wprowadzanie zmian odpowiadających po-
trzebom użytkowników i rynku, a także pozwalać na 
łatwe rozszerzanie funkcji systemu o dodatkowe, 
wyspecjalizowane narzędzia. 

Z takimi wymaganiami zgodna jest strategia roz-
woju oprogramowania biznesowego Microsoft. 
W ramach wizji elastycznych aplikacji biznesowych 
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Co ważne, transformacja 
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ERP i CRM.

EXECUTIVE VIEWPOINT

Najlepszy moment, 
aby sięgnąć po ERP  
z chmury

O specyfice wdrożeń systemów klasy ERP w modelu chmury obliczeniowej, korzyściach 
związanych z wyborem modelu cloud computing na potrzeby uruchomienia oprogramowania 
tego typu, różnicach względem projektów realizowanych lokalnie, a także o potencjale integracji 
oferty rozwiązań biznesowych Microsoftu i szczegółach oferty EIP mówi Marta Osiak, Dynamics 
NAV Department Manager w EIP.

	 Czy	systemy	ERP	dostępne	w	modelu	chmury	
obliczeniowej	dysponują	dziś	równie	rozbudo-
wanymi	możliwościami,	co	ich	odpowiedniki	
uruchomione	lokalnie,	w	ramach	firmowej	in-
frastruktury?

Funkcjonalności najbardziej newralgiczne dla każdej 
organizacji biznesowej wspiera obecnie praktycz-
nie każdy system klasy ERP – niezależnie od formy 
jego wdrożenia. Narzędzia bardziej specjalistyczne 
dostępne są jednak nadal przede wszystkim w roz-
wiązaniach dedykowanych konkretnym branżom. 
Zwykle są one częścią mocno skastomizowanych, 
zainstalowanych lokalnie systemów ERP bądź do-
starczane w formie zintegrowanych aplikacji branżo-
wych, czasem wyłącznie w modelu cloud computing.

	 Czy	teraz	jest	dobry	moment	na	wykorzystanie	
modelu	cloud	computing,	np.	w	kontekście	mo-
dernizacji,	wymiany	lub	wdrożenia	systemów	
klasy	ERP?	

Dzisiejsze warunki technologiczne oraz realia bizne-
sowe powodują, że model chmurowy jest świetną 
alternatywą dla wdrożeń lokalnych, często także 
w przypadku systemów tak złożonych, jak systemy 

ERP. Przemawia za tym zarówno funkcjonalność do-
stępnych z chmury systemów, jak i typowe dla tego 
modelu korzyści biznesowe oraz ich wpływ na efek-
tywność i konkurencyjność organizacji. Jeżeli model 
biznesowy na to pozwala, to właśnie teraz nadcho-
dzi najlepszy moment, aby sięgnąć po rozwiązanie 
w modelu chmurowym.

Wdrożenie rozbudowanego systemu ERP w ramach 
lokalnej infrastruktury IT wymaga posiadania od-
powiednich zasobów sprzętowych, często zakupu 
oraz instalacji serwera, jego dalszego utrzymania 
i inwestycji w rozbudowę w miarę rozwoju skali śro-
dowiska ERP. Nierzadko tego rodzaju inwestycje są 
nierealne wobec skali działalności biznesowej. Druga 
kwestia to czas, który w tradycyjnym podejściu po-
chłania przystosowanie infrastruktury do nowych 
wymagań rozwijającego się środowiska ERP. Model 
chmury obliczeniowej rozwiązuje oba te problemy. 
Podniesienie parametrów wydajnościowych infra-
struktury chmurowej to sprawa szybkiej zmiany 
kilku parametrów. Podobnie kwestia zmiany funk-
cjonalności oprogramowania. Dodatkowe zasoby 
mogą być udostępniane w konkretnych godzinach 
lub okresach. Są też dostępne w ciągu kilku sekund.

	 W	jaki	sposób	wybór	modelu	wdrożenia	–	on-
-premise	lub	w	chmurze	–	wpływa	na	złożoność	
prac	wdrożeniowych?

Tradycyjne wdrożenie wymaga zaangażowania dość 
licznego zespołu zarówno po stronie firmy, jak i do-
stawcy rozwiązania. W zależności od skali wdrożenia 
może też wiązać się z wyższymi kosztami początko-
wymi, czy bardziej sztywnymi metodykami realizacji 
prac, ale także większą ilością kastomizacji. Wdroże-

Naszą ofertę skupioną wokół rozwiązania Dynamics NAV 
w modelu chmurowym kierujemy przede wszystkim do 
mniejszych organizacji ze stosunkowo prostą strukturą 
organizacyjną, a także do nowych podmiotów. Naszym 
zdaniem, to takie właśnie firmy mogą w największym 
stopniu wykorzystać benefity typowe dla modelu 
cloud, w tym niski koszt licencji czy brak początkowych 
nakładów związanych z obszarem infrastrukturalnym.

Marcin Karpacz, 
Dynamics NAV Consultant w EIP



powstała platforma Microsoft Dynamics 365. Na 
platformę tę składa się kompleks, oferowanych za 
pośrednictwem chmury obliczeniowej Microsoft, 
aplikacji nowej generacji. W kontekście obsługi 
procesów biznesowych, platforma Dynamics 365 
czerpie m.in. z funkcjonalności rozwiązań Dyna-
mics NAV i Dynamics AX. Opiera się również na 
dobrych praktykach, wypracowanych przez ze-
spół działu Microsoft Dynamics podczas realizacji 
setek tysięcy wdrożeń w firmach na całym świe-
cie. Złożona funkcjonalność Microsoft Dynamics 
365 pozwala na wzmocnienie produktywności 
i efektywności procesów biznesowych, umożli-
wia wprowadzenie zaawansowanej analityki do 
codziennych działań, a także ułatwia tworzenie 
złożonych analiz biznesowych i wykorzystanie po-
tencjału nowych koncepcji biznesowych, w tym 
internetu rzeczy. 

wykorzystAnie możliwości chmury Azure
Platforma Microsoft Dynamics 365 wykorzystuje 
pełnię możliwości chmury obliczeniowej Azure, za-
pewniając bezpieczeństwo i wspólny model danych 
dla wszystkich rozwiązań i procesów biznesowych. 
Microsoft gwarantuje możliwość szerokiej integra-
cji aplikacji i płynnego przepływu danych pomiędzy 
wszystkimi obszarami działania systemu. Bezpre-
cedensowe możliwości wynikają m.in. z możliwości 
swobodnej i jednoczesnej pracy na spójnych śro-
dowiskach ERP, CRM, Outlook oraz Office. Drogę 
do nieograniczonych wręcz funkcji biznesowych 
otwiera natomiast możliwość stosowania takich 
narzędzi, jak: Power BI, PowerApps, Flow, Share-
Point oraz Microsoft Azure do tworzenia złożonych 
aplikacji biznesowych czerpiących jednocześnie 
z funkcjonalności rozwiązań Dynamics 365, Office 
365, a także rozwiązań i środowisk bazodanowych 
innych dostawców. 

Wbudowane w środowisko Microsoft Dynamics 365 
funkcjonalności biznesowe – uzupełnione dodat-
kowo narzędziami, takimi jak asystent Cortana  
– pozwalają na sprawne wykorzystywanie rozwią-
zań analitycznych, aby lepiej poznawać klientów, 
kształtować ofertę w sposób trafiający w ich po-
trzeby. Sama zaś nazwa Dynamics 365 podkreśla 
olbrzymie znaczenie połączenia dwóch odrębnych 
dotąd światów – ustrukturalizowanych procesów 
biznesowych oraz rozproszonych efektów działań 
indywidualnych pracowników.

unikAlny potencjAł  
integrAcji wielu funkcjonAlności
Oprogramowanie Dynamics 365 cechuje nie-
spotykana wręcz elastyczność – i możliwość do-
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dawania potrzebnych funkcjonalności w miarę 
zmieniających się potrzeb biznesowych. Płynnie 
modyfikowany może być również zakres użycia 
dostępnych funkcji. Potrzebną funkcjonalność 
można łatwo znaleźć – według nazwy, branży lub 
kategorii – następnie pobrać ją i błyskawicznie 
rozpocząć pracę w pełni zintegrowanym środo-
wisku. Wszystko w ramach wbudowanego sklepu 
z aplikacjami. 

Wykorzystanie platformy Microsoft Azure eliminuje 
typowe problemy związane z integracją poszcze-
gólnych modułów funkcjonalnych, co ułatwia rea-
lizację strategicznej wizji środowiska biznesowego. 
Dzięki temu użytkownicy biznesowi mogą skupić się 
na rozwiązaniach końcowych i szybciej dostarczać 
wartość dla klientów. 

wszystko, co niezbędne  
do cyfrowego sukcesu
Za sukcesami przedsiębiorstw uznawanych za lide-
rów cyfrowej transformacji stoi najczęściej zdolność 
do przebudowy strategii biznesowej oraz możliwość 
podejmowania decyzji na podstawie wartościowych 
i aktualnych danych. Zdolność ta jest pochodną 
kultury organizacyjnej oraz otwartości organizacji 
na zmiany. Wymaga jednak posiadania narzędzi bi-
znesowych, które nie tylko stanowić będą wsparcie 
realizacji krytycznych procesów biznesowych, ale 
jednocześnie – nie ograniczając nowych inicjatyw 
biznesowych – umożliwią łatwe sięgnięcie po do-
datkowe rozwiązania i narzędzia.

Elastyczność, na jaką można pozwolić sobie z roz-
wiązaniami Microsoft, to najważniejsza korzyść, 
której wymaga biznes, aby odnieść sukces w cza-
sach cyfrowej transformacji. Trudno więc nie zgo-
dzić się ze stwierdzeniem, że – oparta na nowa-
torskiej architekturze i wykorzystująca potencjał 
sprawdzonego środowiska chmury obliczeniowej 
– platforma Microsoft Dynamics 365 pomaga zre-
wolucjonizować biznes.

W ramach wizji elastycznych aplikacji biznesowych 
powstała platforma Microsoft Dynamics 365. Na platformę 
tę składa się kompleks, oferowanych za pośrednictwem 
chmury obliczeniowej Microsoft, aplikacji nowej generacji. 
W kontekście obsługi procesów biznesowych platforma 
Dynamics 365 czerpie m.in. z funkcjonalności rozwiązań 
Dynamics NAV i Dynamics AX. Opiera się też na 
dobrych praktykach wypracowanych przez zespół działu 
Microsoft Dynamics podczas realizacji setek tysięcy 
wdrożeń w firmach na całym świecie.
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 Przemysł 4.0, 
czyli jedność fizyczna  
i cybernetyczna
Fabryka przyszłości będzie bazowała na nieustannej wymianie i analizie 
danych. Nastąpi całkowite zanurzenie realnego świata produkcji 
w wirtualnym świecie cyfrowego sterowania.
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Gdy dzisiaj chcesz kupić nowy samochód, idziesz 
do salonu, rozmawiasz ze sprzedawcą, składasz 
zamówienie i czekasz na swój egzemplarz. Wcześ-
niej możesz w internecie – na stronie przedsta-
wiciela wybranej marki – skonfigurować swój 
model, dobierając oferowane przez producenta 
dodatki. Wszystko jedynie, abyś miał orientację, 
co możesz zamówić. 

W przyszłości do zakupu samochodu może wystar-
czyć smartfon. Pobierzesz odpowiednią aplikację, 
która pozwoli ci – w szerokim zakresie – zaprojekto-
wać swoje auto. Nie będziesz musiał ograniczać się 
tylko do sztywnego zestawu opcji przygotowanych 
przez właściciela marki. Jeżeli nie spodobają ci się 
gotowe alufelgi, będziesz mógł sam zaproponować 
wzór, którego byś oczekiwał. Fabryka go wyprodu-
kuje i zamontuje w zamówionym pojeździe. System 
rozszerzonej rzeczywistości (Augmented Reality) 
pozwoli sprawdzić, jak nowy samochód będzie się 
prezentował na podjeździe przed domem czy na 
parkingu przed biurem. Dzięki okularom do wirtu-
alnej rzeczywistości (Virtual Reality), będziesz mógł 
poznać wrażenia z jazdy przyszłym autem. 

[ od pomysłu do indywiduAlnego  
procesu produkcji ]
W przyszłości gotowy projekt wymarzonego mo-
delu wyślesz w postaci cyfrowej wraz z zamówie-
niem do działu projektowego firmy motoryzacyjnej. 
Tam odpowiednie oprogramowanie przekształci 
automatycznie twoje wybory i propozycje w pro-
jekt techniczny, zrozumiały dla systemu sterowa-
nia produkcją. Dzięki temu możliwe będzie odpo-
wiednie zaprogramowanie wybranych robotów 
na hali produkcyjnej, aby mogły wykonać twoje 
indywidualne zamówienie. Część prac wykonają 
być może roboty poza siedzibą fabryki, w firmach 
świadczących usługi wynajmu potrzebnych mocy 

produkcyjnych. System sterowania produkcją w try-
bie autonomicznym rozdzieli zadania, programując 
jednocześnie zdalnie maszyny do pracy.

W tym samym czasie system ERP przyszłości spraw-
dzi, czy w zasobach firmy są komponenty potrzeb-
ne do wyprodukowania twojego auta. Jeżeli będzie 
czegoś brakowało, zostanie wykonana analiza ryn-
ku pod kątem wyboru najbardziej optymalnej opcji 
zakupu potrzebnych surowców. System analitycz-
ny weźmie pod uwagę nie tylko towary dostępne 
aktualnie w hurtowniach czy magazynach. Będzie 
też mógł np. sprawdzić, czy nie warto przenieść 
produkcji określonych podzespołów do miasta, 
do którego zawinie jutro statek z materiałami po 
najbardziej atrakcyjnych cenach. Z kolei system 
armatora będzie śledził zapotrzebowanie rynku 
na przewożone towary i podpowiadał kapitanowi 
najbardziej opłacalną trasę żeglugi. 

Rozpoczęcie produkcji nie będzie oznaczało, że je-
steś skazany na dokonane wcześniej wybory. Gdy 
będziesz chciał coś zmienić lub poprawić w swoim 
aucie – bo zauważyłeś, że np. zmienia się moda, 
albo że twoja rodzina potrzebuje jeszcze dodat-
kowego wyposażenia – będziesz mógł nanosić 
modyfikacje na każdym niemalże etapie procesu 
produkcyjnego. Produkcji towarzyszyć będzie nie-
ustanna komunikacja i wymiana informacji mię-
dzy produkowanymi elementami, dokonującymi 
ich obróbki robotami oraz firmowymi systemami 
sterowania i zarządzania (ERP, BI, CRM itp.). Każdy 
produkowany element będzie wyposażony w – za-
pisaną w RFID – informację o przebiegu procesu 
jego wytwarzania. 

[ komunikAcjA i modyfikAcjA  
zAmówieniA nA kAżdym kroku ]
Wykonujący pracę robot na każdym stanowisku bę-
dzie mógł zmodyfikować realizację zaprogramowa-
nego zadania, jeżeli otrzyma z systemu sterującego 
informację o zmianach wprowadzonych przez za-
mawiającego lub wynikających np. z konieczności 
wykorzystania materiałów o innych parametrach 
niż pierwotnie zakładano. Bo w wyniku prowadzonej 
nieustannie analizy rynku, w korelacji z przebiegiem 
procesu produkcji, okazało się, że można kupić 
komponenty lepszej jakości lub po niższej cenie. 

System ERP 
przyszłości sprawdzi, 
czy w zasobach firmy 
są komponenty 
potrzebne do 
wyprodukowania 
twojego auta. 
Jeżeli będzie czegoś 
brakowało, zostanie 
wykonana analiza 
rynku pod kątem 
wyboru najbardziej 
optymalnej opcji 
zakupu potrzebnych 
surowców. System 
analityczny weźmie 
pod uwagę nie 
tylko towary 
dostępne aktualnie 
w hurtowniach 
czy magazynach. 
Będzie też mógł 
np. sprawdzić, czy 
nie warto przenieść 
produkcji określonych 
podzespołów do 
miasta, do którego 
zawinie jutro statek 
z materiałami 
po najbardziej 
atrakcyjnych cenach.
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Informowany na bieżąco klient będzie mógł również 
sam podjąć decyzję, czy chce zostać przy zaplano-
wanej pierwotnie charakterystyce zamówionych 
układów, czy ją zmodyfikować pod kątem użycia 
innych półproduktów. 

Gdy zamówisz pojazd autonomiczny, twój wypro-
dukowany już model podjedzie samodzielnie na 
wskazane przez ciebie miejsce. Opuszczenie przez 
niego fabryki nie będzie jednak równoznaczne 
z zerwaniem kontaktów z producentem. Czujniki 
zamontowane w różnych częściach pojazdu będą na 
bieżąco śledziły pracę poszczególnych podzespo-
łów. Uzyskiwane w ten sposób dane będą na bieżąco 
transmitowane do działu serwisowego. 

Specjalne oprogramowanie analityczne będzie na 
bieżąco śledziło wszystkie wskaźniki pod kątem 
wykrycia możliwości wystąpienia usterki lub awarii. 
Predykcja takiego zdarzenia będzie uruchamiała od-
powiednie działania zapobiegawcze lub naprawcze. 
Znajdująca się w pobliżu mobilna ekipa serwisowa 
podjedzie do miejsca aktualnego postoju pojazdu 

i wymieni część, która prawdopodobnie mogłaby 
się za chwilę popsuć. Innych napraw można będzie 
dokonywać zdalnie, za pośrednictwem komputera 
pokładowego w samochodzie. Dane z eksploatacji 
auta i otrzymane na podstawie ich analizy wnioski 
posłużą potem producentowi do udoskonalenia 
kolejnych wersji części, urządzeń, podzespołów czy 
zaprojektowania nowych prototypów i modeli speł-
niających lepiej oczekiwania klientów. 

[ pełnA integrAcjA świAtA  
fizycznego i cyfrowego ]
Z takim obrazem rzeczywistości możemy mieć do 
czynienia, gdy producentom aut uda się w pełni zre-
alizować założenia koncepcji Przemysłu 4.0 (Industry 

4.0). Przewiduje ona całkowite zanurzenie realnego 
świata produkcji w wirtualnym świecie cyfrowego 
sterowania. Będziemy mieli wtedy do czynienia 
z kompleksową integracją cyber-fizyczną. Każdy 
produkowany element, każdy proces produkcyjny 
i każdy etap produkcji będzie miał swoje cyfrowe 
odwzorowanie, tzw. cyfrowego bliźniaka. Do osiąg-
nięcia tego stanu potrzebna jest pełna automatyza-
cja i informatyzacja przedsiębiorstw produkcyjnych. 

Przemysł 4.0 ma być efektem czwartej rewolucji 
przemysłowej, która obecnie się dokonuje. Pierwsza 
rewolucja miała miejsce w XVIII wieku i była związana 
z mechanizacją produkcji za pomocą maszyny pa-
rowej. Druga rozpoczęła się na początku XX wieku 
i dotyczyła wprowadzenia produkcji masowej dzięki 
wykorzystaniu energii elektrycznej. Trzecia rewolu-
cja rozpoczęła się w latach 70. wieku XX. Polegała na 
automatyzacji produkcji, co stało się możliwe wraz 
z upowszechnieniem wykorzystania elektroniki i in-
formatyki do sterowania maszynami oraz udostęp-
nieniem robotów w fabrykach. Teraz pora na czwartą 
rewolucję przemysłową. Dokonuje się ona poprzez 
połączenie wszystkich komponentów produkcji w je-
den zintegrowany system sieciowy. Jego poszczególne 
składniki będą się stale ze sobą komunikować, aby na 
bieżąco zarządzać przebiegiem produkcji.

Czasami Przemysł 4.0 nazywany też bywa przemy-
słem zintegrowanym. Fabryka przyszłości, zwana 
niekiedy inteligentną fabryką (smart factory), ma ba-
zować na pełnej integracji wszystkich maszyn, urzą-
dzeń, technik i systemów informatycznych, procesów 
biznesowych i źródeł informacji wykorzystywanych 
w procesie produkcji. Wszystkie obszary przedsię-
biorstwa produkcyjnego zostaną połączone w inte-
ligentne sieci, które same siebie będą nadzorowały 
i nawzajem regulowały optymalne ścieżki realizacji 
wytwarzania poszczególnych produktów. 

[ dynAmiczne przetwArzAnie dAnych 
i cyfrowA produkcjA ]
Fabryka 4.0 ma być oparta na systemach cyber-
-fizycznych i dynamicznym przetwarzaniu danych. 
Powszechnie dzisiaj używane w halach fabrycznych 
pojedyncze, zautomatyzowane stanowiska robocze 
zostaną zamienione w zintegrowane, wymieniają-
ce się stale informacjami systemy. Będziemy mieli 
do czynienia już nie tyle ze zautomatyzowanymi 
liniami produkcyjnymi, lecz zrobotyzowanymi i ucy-
frowionymi, inteligentnymi fabrykami. Elementem 
ich zintegrowanego środowiska ma być również 
człowiek, który będzie współpracował ze specjalny-
mi robotami społecznymi przy wspólnym wykony-
waniu zadań. Będą one podzielone na te, które ła-
twiej jest wykonać człowiekowi, i na te, przy których 

W przyszłości gotowy projekt wymarzonego modelu 
wyślesz w postaci cyfrowej wraz z zamówieniem 
do działu projektowego firmy motoryzacyjnej. 
Tam odpowiednie oprogramowanie przekształci 
automatycznie twoje wybory i propozycje w projekt 
techniczny, zrozumiały dla systemu sterowania 
produkcją. Dzięki temu możliwe będzie odpowiednie 
zaprogramowanie wybranych robotów na hali 
produkcyjnej, aby mogły wykonać twoje indywidualne 
zamówienie. Część prac wykonają być może roboty poza 
siedzibą fabryki, w firmach świadczących usługi wynajmu 
potrzebnych mocy produkcyjnych. System sterowania 
produkcją w trybie autonomicznym rozdzieli zadania.
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sprawniejszy jest robot. Razem mają się składać na 
efektywniejsze działania w procesie produkcyjnym, 
którego przebieg będzie zależny od wyników pro-
wadzonej stale analizy informacji.

Do sprawnego funkcjonowania przemysłu przy-
szłości potrzebnych będzie wiele nowoczesnych 
technologii i rozwiązań. Już na etapie projekto-
wania mogą być używane specjalne programy do 
tzw. cyfrowej produkcji (digital manufacturing). 
Umożliwiają one nie tylko modelowanie parame-
trów poszczególnych wyrobów, lecz także prze-
testowanie w środowisku wirtualnym zachowania 
całej linii produkcyjnej. Można zasymulować różne 
warianty produkcji, uwzględniając wybrane czyn-
niki i parametry – od wpływu naprężeń i ciśnień 
w poszczególnych prefabrykatach, przez poziom 
hałasu projektowanych mechanizmów, po skutki 
zastosowania obowiązujących regulacji prawnych, 
związanych np. z ochroną środowiska. 

Możliwość integracji systemów cyfrowej produk-
cji z systemami ERP, CRM i BI będzie pozwalała na 
sprawdzenie obciążeń i parametrów linii produk-
cyjnej w zależności od sytuacji na rynku, np. sezo-
nowych zmian zapotrzebowania na produkowane 
towary, różnych modeli logistycznych czy sposobu 
współpracy z kontrahentami. Można będzie prze-
testować wiele różnych modeli funkcjonowania 
fabryki i wybrać najbardziej optymalną opcję.

Coraz większego znaczenia będą nabierały auto-
nomiczne roboty, zdolne do samodzielnego wyko-
nywania powierzonych zadań i uczące się nowych 
umiejętności, również od ludzi. Nie będą działały, jak 
dotychczas, tylko na samodzielnych, pojedynczych 
stanowiskach, lecz także w zintegrowanych, połą-
czonych z sobą – tworzonych ad hoc, na potrzeby 
realizacji konkretnego zamówienia – układach i kon-
figuracjach. Będzie to możliwe dzięki rozwiązaniom 
IT pozwalającym na szybkie przeprogramowywanie 
zarówno pojedynczych robotów, jak i całych ich sieci. 

[ wymiAnA dAnych to podstAwA 
w industry 4.0 ]
Wszystkie systemy informatyczne funkcjonujące 
w inteligentnej fabryce zostaną zintegrowane. 
Połączeniu ulegną aplikacje do obsługi procesów 
produkcyjnych, zarządzania przedsiębiorstwem, 
działalności biznesowej, kontaktów z klientami 
i kontrahentami. Przetwarzane w nich dane będą 
poddawane na bieżąco analizie, w tym bazującej na 
rozwiązaniach Big Data. W połączeniu z symulacją 
cyfrową pozwoli to np. na przetestowanie ustawień 
automatu produkcyjnego, zanim zostaną dokonane 
rzeczywiste zmiany w jego oprogramowaniu. 

Dostęp do wielu danych będzie możliwy dzięki za-
stosowaniu licznych czujników w sieci przemysło-
wego internetu rzeczy IIoT (Industrial Internet of 
Things). Będą służyły m.in. do komunikowania się 
między wytwarzanymi elementami a zajmujący-
mi się ich obróbką robotami, a w konsekwencji do 
sterowania procesami produkcyjnymi. Dane z sen-
sorów monitorujących w czasie rzeczywistym pra-
cę poszczególnych części, podzespołów i maszyn 
zapewnią lepsze wykorzystanie urządzeń produk-
cyjnych. Możliwość przewidywania potencjalnych 
awarii czy uszkodzeń przyczyni się do zmniejszenia 
przestojów na linii produkcyjnej. 

[ produkcjA zindywiduAlizowAnA ]
W Fabryce 4.0 znajdą zastosowanie również syste-
my rzeczywistości rozszerzonej. Ułatwią one znale-
zienie odpowiedniej części czy dokonanie naprawy. 
Instrukcja obsługi będzie mogła być wyświetlona 
bezpośrednio na tle podzespołów naprawianego 
urządzenia. Do wykonywania niektórych części 
zamiennych ekipy serwisowe będą mogły użyć na 
miejscu drukarek 3D. Drukarki te będą mogły być 
wykorzystane również w procesie wytwórczym do 
produkcji wyrobów o bardziej złożonych kształtach 
czy skomplikowanych połączeniach. 

Koncepcja Przemysłu 4.0 wzięła się nie tylko z moż-
liwości oferowanych przez współczesne technolo-
gie, ale też i z potrzeby dostosowania sposobów 
produkcji do trendów rynkowych po stronie klien-
tów. Ci chcą szerokiej, zróżnicowanej oferty, dającej 
możliwość swobodnego, indywidualnego wyboru. 
Wyzwaniem staje się zaspokojenie coraz bardziej 
spersonalizowanych potrzeb konsumentów. Do 
tego szybko zmieniające się kampanie promocyjne 
i wciąż nowe działania marketingowe sprzedawców 
powodują, że mamy do czynienia z coraz krótszym 

W Ministerstwie Rozwoju został powołany w tym roku Zespół do Spraw 
Transformacji Przemysłowej. Ma on doprowadzić do stworzenia Polskiej Platformy 
Przemysłu 4.0. Jej powstanie planowane jest na wiosnę 2017 r. Będzie zrzeszała 
podmioty działające na rzecz rozwoju koncepcji Przemysłu 4.0 w Polsce i wdrażania 
jej poszczególnych elementów.

Sześć grup roboczych funkcjonujących obecnie w ramach Zespołu pracuje nad 
przygotowaniem propozycji rozwiązań w kilku wybranych dziedzinach: normalizacji 
i standardów; rozwoju inteligentnych specjalizacji w przemyśle; cyfrowego 
wspomagania przemysłu; inteligentnego oprogramowania i przetwarzania danych; 
kształcenia i przygotowania kadr; ram prawnych oraz aktywności sektora ICT.

W roku 2016 powstała także nieformalna Inicjatywa dla Polskiego Przemysłu 4.0. 
Tworzą ją przedstawiciele przemysłu, biznesu i nauki. Przygotowana została  
m.in. koncepcja powołania Krajowych Centrów Kompetencji Przemysłu 4.0. 

POWSTANIE POlSKA PlATFORMA PRZEMySŁU 4.0
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czasem życia produktu. Chodzi więc o to, aby pro-
dukcję masową zastąpić masową indywidualizacją. 
Ma to umożliwić właśnie fabryka w wersji 4.0. 

Zastosowane rozwiązania i technologie będą po-
zwalały na wytwarzanie jak najmniejszych partii 
wyrobów lub serii tych samych wyrobów różnią-
cych się między sobą poszczególnymi elementa-
mi. Docelowo wręcz pojedynczych produktów na 
indywidualne zamówienia klientów. Inteligentna 
fabryka będzie dawała możliwość szybkiej zmiany 
konfiguracji linii produkcyjnej, by można było na 

tych samych maszynach produkować jednocześnie 
różne, zmieniające się wraz z potrzebami i upodo-
baniami klientów wyroby.

Poszczególne elementy procesu produkcji będą na-
wzajem uzgadniały wybór optymalnej ścieżki realiza-
cji procesu produkcji. Będzie się to odbywało poprzez 
analizę, wymianę i koordynację informacji między 
wieloma, podłączonymi do chmury obliczeniowej 
komponentami inteligentnej fabryki – od pamięci 
produkowanego elementu i maszyny produkcyjnej, 
poprzez systemy cyfrowego projektowania i zarzą-
dzania produkcją, po systemy wsparcia biznesowe-
go, obsługi logistycznej i kontaktów z klientami oraz 
systemy analityki biznesowej i Big Data. Zapewni 
to większą elastyczność procesów produkcyjnych, 
możliwość szybkiego dostosowywania ich do zmie-
niających się realiów rynkowych, oczekiwań kontra-
hentów i kooperantów oraz zindywidualizowanych 
potrzeb konsumentów. Docelowo ma umożliwić 
przejście do nowej formuły ekonomicznej, bazującej 
na kalkulacji satysfakcji klienta, a nie tylko kalkulacji 
zysku z prostej sprzedaży towarów. 

Andrzej Gontarz

Design z zastosowaniem zintegrowanych danych

KOMENTARZ EKspERTA

Aby Przemysł 4.0 nie pozostał jedynie two-
rem wyobraźni, należy połączyć ze sobą wiele 
dziedzin specjalistycznych i stworzyć takie 
środowisko, w którym wszyscy pracownicy 
będą mogli współpracować. W przyszłości, 
w zintegrowanym świecie, będą oni musieli 
myśleć w sposób interdyscyplinarny i do-
brze poruszać się we wszystkich procesach. 
Wprawdzie przedsiębiorstwa potrzebują 
w dalszym ciągu specjalistów w określonych 
dziedzinach, lecz muszą oni coraz częściej 
kooperować z ekspertami z całkiem innych 
dziedzin. Odnosi się to nie tylko do procesów 
wewnętrznych: cyfryzacja umożliwia efek-
tywną współpracę również poza firmą.
Praktyka pokazuje jednak, że nadal brakuje 
dostatecznej komunikacji. Przykładowo, jeżeli 
chodzi o konstrukcję maszyn, projektowanie 
mechaniczne, elektryczne i elektroniczne, 
odbywa się przeważnie niezależnie od siebie, 
co w czasach funkcjonowania Przemysłu 4.0 

jest nie do pomyślenia. Albowiem odkąd pro-
dukty czysto mechaniczne stały się rzadkością, 
połączenie w konstrukcji elektrotechniki z me-
chaniką jest rzeczą niezbędną. Nowe narzędzia 
Dassault Systèmes, SOlIDWORKS Electrical 
i PCB, umożliwiają obecnie odwzorowywanie 
mechatronicznego łańcucha procesowego 
w konstrukcji. Przy tym możliwa jest – w zależ-
ności od wymagań i potrzeb – płynna synchro-
nizacja pomiędzy działami projektowania w celu 
stworzenia zintegrowanych i inteligentnych 
produktów. Użytkownicy mogą w ten sposób 
zintegrować konstrukcję elektroniczną z SOlI-
DWORKS CAD, zachowując jednocześnie dobrze 
znany, mechaniczny przepływ pracy. Wskutek 
tego powstaje wydajny design z zastosowaniem 
zintegrowanych danych konstrukcyjnych, admi-
nistrowanej procedury zmian technologicznych 
i większego wyboru funkcji analitycznych. 
Aby zapewnić ścisłe powiązanie wszystkich part-
nerów z obszaru projektowania oraz umożliwić 

wydajną wymianę danych, zalecane jest podej-
ście zespołowe z użyciem prawidłowych narzę-
dzi, takich jak rozwiązania SOlIDWORKS. Dopiero 
skojarzeniowe połączenie mechatronicznego 
łańcucha procesowego sprawi, że Przemysł 4.0 
stanie się rzeczywistością!

Uwe Burk, Senior Director Sales,  
Professional Channel, Dassault Systèmes

Czasami Przemysł 4.0 nazywany też bywa przemysłem 
zintegrowanym. Fabryka przyszłości, zwana niekiedy 
inteligentną fabryką (smart factory), ma bazować na  
pełnej integracji wszystkich maszyn, urządzeń, technik  
i systemów informatycznych, procesów biznesowych  
i źródeł informacji wykorzystywanych w procesie produkcji. 
Wszystkie obszary przedsiębiorstwa produkcyjnego 
zostaną połączone w inteligentne sieci, które same siebie 
będą nadzorowały i nawzajem regulowały optymalne ścieżki 
realizacji wytwarzania poszczególnych produktów. 
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Potrzeby biznesowe wymuszają 
kompleksową integrację wykorzystywanego 
w firmie oprogramowania. Bardzo często 
podstawowym ogniwem takiej integracji jest 
firmowy system ERP. Stworzenie sprawnych 
mechanizmów integracji – obejmujących 
środowisko ERP, rozwiązania specjalistyczne 
i niezależne aplikacje biznesowe – nie jest 
zadaniem trywialnym.

Rośnie poziom 
skomplikowania  
integracji systemów  
firmowych
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Systemy klasy ERP zostały zaprojektowane w celu 
możliwie najściślejszego połączenia procesów 
biznesowych przedsiębiorstwa. Dzięki centrali-
zacji informacji – na temat planowania, dostaw, 
gospodarki magazynowej, produkcji czy sprze-
daży – możliwe stało się znaczące usprawnienie 
najważniejszych obszarów organizacji bizne-
sowej. Do tego sprawnego systemu stopniowo 
wprowadzano także marketing, śledzenie zamó-
wień, obsługę klienta i sprawy kadrowe. 

W miarę wzrostu zapotrzebowania na systemy 
w pełni zintegrowane pojawiała się potrzeba 
integracji kolejnych systemów dziedzinowych, 
zarządzających wybranymi procesami w przed-
siębiorstwie. Aplikacje takie mogą bazować 
na zupełnie innych technologiach, realizować 
wyspecjalizowane zadania lub odpowiadać za 
obsługę specjalistycznych systemów i maszyn. 
Część z tych aplikacji może pochodzić jeszcze 
sprzed wdrożenia systemu ERP. Przed działem IT 
stoją zatem wyzwania związane z połączeniem ze 
sobą systemów o różnej konstrukcji, sposobem 
przechowywania i przetwarzania danych. Połą-
czenia między systemem klasy ERP a poszcze-
gólnymi aplikacjami winny odbywać się w obie 
strony i obejmować wiele różnych danych.

Początkowo firmy wdrażają poszczególne mo-
duły od tego samego dostawcy ERP. W miarę 
upływu czasu i rozwoju potrzeb biznesowych, 
organizacje coraz częściej sięgają po oprogra-
mowanie różnych producentów, dostosowane do 
konkretnych potrzeb. Narzędzia te są integrowa-
ne z różnymi modułami ERP. Wymiana informacji 
odbywa się w obie strony. Prowadzone przy tym 
migracje stają się coraz trudniejsze i coraz bar-
dziej ryzykowne, ze względu na skomplikowane 
połączenia integrowanych ze sobą aplikacji. 
Rosną też koszty. Z kolei ewentualna wymiana 
systemu ERP staje się z czasem niezwykle kosz-
towną i pracochłonną operacją.

[ szerszy zAkres wymiAny dAnych ]
Jednocześnie, dzięki postępującej integracji sy-
stemu ERP z innymi, wykorzystywanymi w firmie 
systemami, staje się on centrum zarządzania 
firmą. To w środowisku ERP prowadzone będą 
najważniejsze kartoteki firmowe. Stopniowemu 
rozszerzaniu funkcjonalności systemu central-
nego na kolejne, nawet punktowe obszary bizne-
su, towarzyszy też wzrost skali korzyści bizneso-
wych. Jak zatem podejść do projektu integracji?

Pierwsze procesy integracji systemów z zewnętrz-
nymi aplikacjami były przeprowadzane w sposób 
wsadowy, często za pomocą plików tekstowych. 
Metoda ta spełniała stawiane przed nią zadanie 
periodycznego transferu informacji z systemów 
dziedzinowych w kierunku do ERP. Transfer da-
nych w drugą stronę często wykorzystywał tę 

samą metodę. Odbywał się rzadko i obejmował 
takie systemy, jak aplikacja podatkowa Płatnik 
czy prywatna bankowość elektroniczna. 

Obecnie z systemami klasy ERP - w tym z obsługą 
magazynu i produkcji - integrowane są portale 
webowe oraz aplikacje mobilne. Te zaś muszą 
być dostępne całą dobę i zawierać aktualne in-
formacje. Razem ze zmianą wykorzystywania 
informacji zawartych w systemach ERP zmienia 
się także sposób integracji. W przypadku por-
talu webowego lub systemu dziedzinowego do 
obsługi aplikacji mobilnych praca wsadowa nie 
ma sensu. Komunikacja musi odbywać się online, 
w obu kierunkach.
 
Ponadto radykalne rozprzestrzenienie się usług 
chmurowych oraz prawdziwa eksplozja oprogra-
mowania mobilnego sprawiają, że firmy muszą 
integrować systemy ERP także z zewnętrznymi 
aplikacjami i usługami. Większa część nowych 

1     Eksport – import
Historycznie pierwszym narzędziem integracji systemów ERP z zewnętrznymi 

aplikacjami był eksport i import danych poprzez pliki tekstowe. Integracja tą metodą 
obejmuje zazwyczaj niewielkie systemy dziedzinowe, które pracują w izolowanym 
środowisku, a także niektóre przyrządy i instrumenty pomiarowe. Nadaje się też do 
starszych aplikacji, które nie były projektowane pod kątem wielodostępu i pracy w sieci. 
Integracja za pomocą innych metod może być nieopłacalna, trudna w realizacji lub 
wiązałaby się z problemami natury bezpieczeństwa. Jest to również jedyna metoda 
integracji z aplikacjami, do których producent nie udostępnia żadnej dokumentacji 
wewnętrznej, jedynie umożliwia eksport wybranych porcji danych. 

Integracja za pomocą plików ma sporo wad. Odbywa się okresowo i jest trudna w automatyzacji, 
jeśli producent tego nie przewidział. Za pomocą plików można przesłać jedynie te 
informacje, które producent umieścił w szablonie eksportu. Wyjściowy plik nie zawsze 
będzie miał odpowiedni format, niezbędne będą prace przygotowawcze przy opracowaniu 
szablonu oraz bardzo dokładne testowanie procesu importu danych. Metoda ta z zasady 
nadaje się do systemów odseparowanych od firmowej sieci, pracujących w dedykowanym 
środowisku. Chociaż nie zapewnia 100-proc. bezpieczeństwa, ryzyko włamania tą drogą 
jest o wiele mniejsze niż przy integracji z bezpośrednim połączeniem do bazy przez sieć. 

2      Od bazy do bazy
Integracja za pomocą dostępu do bazy danych jest o wiele szybszą alternatywą 

dla wymiany danych poprzez eksport i import plików. Może odbywać się automatycznie, 
praktycznie cały czas, w porównaniu z plikami nie występuje tu żadne opóźnienie. Przy 
integracji na poziomie dostępu do bazy danych jedna z aplikacji uzyskuje dostęp do odczytu 
lub zapisu do tabel, perspektyw lub procedur drugiej aplikacji. Dostęp ten może odbywać 
się w ten sposób, że procedura jednej aplikacji czyta zapisy w tabelach drugiej z nich, 
może również zapisywać do wybranych tabel, jeśli będzie taka potrzeba. Jeżeli wymiana 
danych jest jednokierunkowa, do integracji można wykorzystać replikę tylko do odczytu. 
Metoda ta jest bardzo szybka, ale ma wady, które wynikają z bezpośredniego dostępu 
do najważniejszej części każdej z tych aplikacji. Główna z nich dotyczy bezpieczeństwa 
i spójności danych. Bezpośredni dostęp do bazy w wielu przypadkach wiąże się z odczytem 
i zapisem informacji do istotnych części aplikacji. Jeśli producent aplikacji dokona zmian 
choćby po jednej stronie, procedurę integracji należy zmodyfikować. Ponadto obie 
bazy i aplikacja dokonująca tej integracji muszą być połączone ze sobą przez sieć. Aby 
uzyskać dostęp do bazy danych, powinna być to baza, do której są stabilne sterowniki dla 
wykorzystywanych systemów. Dokumentacja integrowanej aplikacji musi również zawierać 
informacje na temat tabel, perspektyw oraz procedur, z których można skorzystać.

MOżlIWE SPOSOBy INTEGRACJI SySTEMóW FIRMOWyCH 

>>
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aplikacji jest udostępniana w modelu usługo-
wym, a zatem integracja musi uwzględniać wy-
mianę danych z aplikacjami eksploatowanymi 
poza firmowym data center. Decyzja o wyborze 
metody integracji oraz używanego do tego celu 
oprogramowania jest trudna. Ze względu na 
ochronę inwestycji, podejście oraz wybrane roz-
wiązania muszą być na tyle elastyczne, aby spro-
stać zmianom w przyszłości. Aplikacje chmurowe 
cechują się szybką zmiennością, powstają przy 
tym nowe protokoły, z którymi narzędzie inte-
gracyjne będzie musiało sobie poradzić.

[ z troską o bezpieczeństwo  
dAnych i dostępów ]
Jeszcze 10 lat temu system ERP należał do 
aplikacji wewnętrznych, eksploatowanych wy-
łącznie w sieci lokalnej firmy. Nawet jeśli pra-
cownicy zdalni łączyli się do niego spoza fir-
mowego biura, nadal połączenie odbywało się 
wewnątrz wirtualnej sieci prywatnej, z firmo-
wego laptopa. Integracja systemów zarządza-
nia przedsiębiorstwem z różnymi systemami 
dziedzinowymi oraz aplikacjami zewnętrznymi 
sprawiają, że informacje, które dotąd znajdo-

wały się wyłącznie wewnątrz dobrze chronio-
nego systemu, teraz są dostępne dla aplikacji 
z zewnątrz, poza firmową siecią.

Połączenie danych sprawia, że z systemu ERP  
– i z podobnych systemów z nim zintegrowanych 
– istnieje możliwość pobrania danych bez ko-
nieczności bezpośredniego zalogowania się do 
nich. Dla działu IT oznacza to konieczność bardzo 
dokładnego opracowania scenariuszy wymiany 
danych między systemami obsługującymi apli-
kacje, do których można połączyć się z zewnątrz. 

[ nowe potrzeby AplikAcji  
i sposoby zbierAniA dAnych ]
W wielu firmach nie bez wpływu na integrację 
rozwiązań ERP z innymi systemami pozostaje też 
upowszechnienie różnego rodzaju czujników, 
stanowiących źródło potencjalnie użytecznych 
danych biznesowych. Firmy zaczynają na szeroką 
skalę zbierać informacje z różnych sensorów, ska-
nerów oraz modułów RFID instalowanych np. na 
paletach. Zebrane w ten sposób dane trafiają do 
systemu ERP i na ich podstawie podejmowane są 
działania, uruchamiane procesy, także wewnątrz 
samego systemu. Jest to np. wprowadzanie to-
waru do magazynu lub przesunięcia międzyma-
gazynowe. Proces ten musi odbywać się bardzo 
szybko, gdyż z drugiej strony z tym samym syste-
mem ERP zintegrowane są aplikacje dziedzinowe, 
które raportują stan magazynowy kooperantom 
lub klientom sklepów internetowych. W prakty-
ce oznacza to, że jeśli firma prowadzi działanie 
przez internet i wymaga podawania dokładnych 
etapów produkcji, niezbędna będzie integracja 
online, w której informacje między systemami 
przechodzą niemal natychmiast.

Podobnie zmienia się analityka biznesowa. Jesz-
cze dekadę temu zasilanie osobnej hurtowni da-
nych zintegrowanej z systemem ERP odbywało 
się z jednodniowym opóźnieniem. Procesy po-
bierania, agregowania i zasilania ETl (Extract, 
Transform, load) z racji na bardzo silne obcią-
żenie bazy danych wykonywano zwykle w nocy. 
Wsadowa integracja hurtowni danych z systemem 
ERP sprawiała, że menedżerowie podejmowali 
decyzję na podstawie nieaktualnych informacji. 
Obecnie hurtownia danych staje się standardo-
wym wyposażeniem nowoczesnych narzędzi ERP 
zawierających moduł analityki biznesowej.

[ dostęp do systemów poprzez  
AplikAcje mobilne ]
Rozwój urządzeń przenośnych sprawił, że pracow-
nicy i zarząd potrzebują zdalnego dostępu do fir-

3      Za pośrednictwem API
Od integracji na poziomie bazy danych bezpieczniejsze będzie użycie dedykowanych 

interfejsów programistycznych (API). Część aplikacji ma gotowe do użycia interfejsy 
webowe, z których można z powodzeniem skorzystać. Integracja za pomocą interfejsów 
jest wolniejsza niż w przypadku bezpośredniego dostępu do bazy danych, ale jest stabilna 
i cechuje się bezpieczeństwem. Jeśli producent utrzymuje dane API w sposób stabilny, 
pozostanie ono niezmienne, niezależnie od wersji aplikacji lub zmian w bazie danych. 
Integracja tą drogą jest standardem w przypadku oprogramowania korzystającego 
z serwerów aplikacyjnych. Dzięki oddzieleniu części integracji od bazy danych i front 
endu, wymiana danych między systemem ERP i systemami dziedzinowymi odbywa się 
w sposób uporządkowany i przezroczysty. Jeśli interfejsy API są stabilnie utrzymywane 
przez producentów po obu stronach, integracja z użyciem API i odpowiednich usług jest 
jedną z najbezpieczniejszych metod. Metoda ta zapewni działanie przez cały czas życia 
aplikacji, niezależnie od wersji motoru bazodanowego, platform serwerów aplikacyjnych 
czy serwerów front end. Przy integracji za pomocą API powszechnie używa się usług 
webowych (Web Services), które umożliwiają łatwą wymianę informacji między aplikacjami.

4      Budując autostradę danych
W miarę wzrostu liczby systemów, z którymi ERP podlega integracji, rośnie stopień 

skomplikowania połączeń. Gdy systemów dziedzinowych jest kilkadziesiąt, utworzą 
prawdziwą sieć połączeń, nad którą coraz trudniej będzie zapanować. Rozwiązaniem 
problemu będzie szyna danych, która odpowiada za komunikację między aplikacjami. 
Systemy takie jak ERP, CRM czy dziedzinowe można będzie zintegrować w jednym miejscu 
z szyną danych, a następnie zapewnić wymianę danych poprzez tę szynę. Integracja 
z użyciem szyny danych jest prostsza od integracji z każdą aplikacją osobno, ale wymaga 
utrzymywania dedykowanego narzędzia. Mimo wad – m.in. kosztów oprogramowania  
– jest to metoda stabilna, sprawna i bardzo elastyczna.

MOżlIWE SPOSOBy INTEGRACJI SySTEMóW FIRMOWyCH 

>>
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mowych informacji, w tym także tych, które prze-
twarzane są w systemach ERP. O ile na notebooku 
możliwa jest jeszcze sesja z użyciem zdalnego do-
stępu do aplikacji, o tyle smartfon czy tablet się 
do tego zupełnie nie nadaje. Różnice w działaniu 
interfejsu użytkownika praktycznie dyskwalifikują 
pracę z użyciem aplikacji desktopowej. 

W odpowiedzi, producenci oprogramowania 
biznesowego rozszerzają ofertę aplikacji mo-
bilnych, które łączą się do systemu ERP i umoż-
liwiają wykonanie konkretnych zadań. Aplika-
cje mobilne przetwarzają względnie małą ilość 

danych, ale pracują szybko i korzystają z róż-
nych połączeń sieciowych, często dość wolnych. 
Rozwiązania te wymagają osobnych serwerów, 
które umożliwiają połączenie aplikacji z syste-
mem ERP. Często nawet zarządzanie aplikacjami 
odbywa się osobno, zaś same aplikacje mobilne 
są niekiedy udostępniane za pośrednictwem 
chmury obliczeniowej. Pod wieloma względami 
aplikacje mobilne zachowują się jak kolejny sy-
stem zintegrowany z ERP.

Marcin Marciniak

Integracja ERP i rozwiązań specjalistycznych

KOMENTARZ EKspERTA

iPCC jest partnerem handlowym i wdroże-
niowym firmy Infor w zakresie systemu klasy 
ERP Infor M3 (www.i-pcc.pl). 
Z naszych obserwacji wdrożeń systemu ERP 
Infor M3 (zaawansowanej aplikacji przezna-
czonej dla wybranych branż) wynika, że obec-
nie najlepszym sposobem integracji wydaje się 
rozwiązanie z „szyną danych”, która odpowiada 
za komunikację między aplikacjami. liderzy 
światowi, tacy jak Infor – producent Infor M3, 
tworzą  narzędzia oparte na tej idei. Dla swo-
ich produktów, między innymi systemu Infor 
M3, Infor opracował platformę integracyjno-
-zarządczą nazwaną ION (Integration Open 
Network), zapewniającą możliwość łatwego 
połączenia wszystkich systemów informatycz-
nych wykorzystywanych w przedsiębiorstwie. 
Oczywiście, Infor M3 zawiera też w standardzie 
bogaty zestaw interfejsów programistycznych 
API służących do integracji, ale ION przewyższa 
je znacznie swoimi możliwościami. 
Platforma ta zapewnia możliwość integracji 
bardzo specjalistycznych rozwiązań oraz po-
zwala na łatwe uzyskiwanie informacji zarząd-
czej na różnych szczeblach kierowania firmą. 
ION zwiększa też efektywność i  intuicyjność 
pracy użytkowników poprzez proaktywne 
wysyłanie komunikatów i ostrzeżeń do ca-
łych grup zainteresowanych użytkowników. 
W budowie takiego rozwiązania zastosowano 
najnowsze rozwiązania technologiczne oraz 
doświadczenia wyszukiwarek internetowych, 
takich jak Google, a także portali społecznoś-
ciowych – np. Twitter czy Facebook. Dzięki ta-
kim właściwościom Infor M3 i ION, użytkownicy 

pracują z systemem w trybie podobnym do ich 
codziennych doświadczeń kontaktu z internetem 
(również z urządzeń mobilnych typu smartfon czy 
tablet) i mają dostęp – z jednego pulpitu na swym 
komputerze – do wszystkich systemów wyko-
rzystywanych w przedsiębiorstwie. Mogą to być, 
oprócz systemu Infor M3, takie programy, jak: 
WMS (zaawansowane zarządzanie magazynem), 
PlM (zarządzanie cyklem życia produktu), MES 
(bezpośrednie połączenie z automatyką przemy-
słową) i wiele innych. Zastosowanie ION w sposób 
znaczący zwiększa efektywność działania przed-
siębiorstwa i zachowuje inwestycję poniesioną na 
specyficzne rozwiązania informatyczne.

TROChę TEChnIKI – jAK dZIAłA IOn?
Centralnym elementem systemu ION jest szy-
na ESB (Enterprise Service Bus), zbudowana 
na zasadach architektury opartej na usługach 
(Service-Oriented Architecture – SOA), która za-
wiera zbiór reguł dotyczących integracji aplika-
cji. ESB wspiera elastyczność oraz redukuje ilość 
i złożoność interfejsów i połączeń. Komponenty 
wchodzące w jej skład to m.in. Document Flow 
Manager (przepływ dokumentów, integracja 
systemów), Monitor Engine (alerty), Workflow 
Engine (przepływy pracy), Security (zarządzanie 
użytkownikami), Connectors (połączenia) i inne.
Komunikacja pomiędzy poszczególnymi syste-
mami oraz komponentami ION odbywa się z wy-
korzystaniem BOD (Business Object Documents). 
Jest to standard zdefiniowany przez organizację 
OAGi (Open Applications Group, Inc.) w specyfi-
kacji OAGIS (Open Applications Group Integra-
tion Specification). Technicznie BOD jest komu-

nikatem w formacie XMl reprezentującym obiekt 
biznesowy. Jest on wysyłany z jednej aplikacji do 
drugiej, w celu poinformowania o zmianie obiek-
tu lub jako prośba o dokonanie takiej zmiany. 
Zastosowanie tej technologii pozwala na budo-
wanie zunifikowanych scenariuszy do wdrożenia 
procesów biznesowych oraz integracji systemów.

A CO Z KOSZTAMI?
Wdrożenie ION wydaje się kosztownym przedsię-
wzięciem. Zastosowanie takiej platformy sprawia 
jednak, że system informatyczny firmy staje się 
dla wszystkich jednolitym źródłem zintegrowa-
nych danych (nawet pochodzących z różnych 
źródeł), a jego rozbudowa poprzez integrację 
nowych aplikacji będzie prostsza i mniej kosz-
towna – całkowity koszt utrzymania właściwego 
systemu informacyjnego przedsiębiorstwa staje 
się więc znacznie niższy, a zarządzanie firmą bar-
dziej efektywne.

Sławomir Kasprzycki,  
Ekspert Infor M3, iPCC sp. z o.o. 
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Innowacyjne podejście  
do wizualizacji danych  
w IFS Applications

Dzisiejsze technologie pozwalają – praktycznie w czasie rzeczywistym – dostarczyć właściwe 
informacje użytkownikom biznesowym. W obliczu presji na podjęcie trafnej decyzji w krótkim 
czasie, dużego znaczenia nabiera forma i zakres prezentacji danych.

W dobie ogromnego natłoku informacji, które do-
cierają do każdego z nas, coraz istotniejsza staje 
się selekcja tych najistotniejszych. W szczególności 
ma to znaczenie w zastosowaniach biznesowych, 
gdzie potrzeba szybkiego podejmowania decyzji 
idzie w parze z potrzebą zoptymalizowania proce-
sów biznesowych. Kwestia selekcji oraz przejrzystej 
prezentacji danych w znacznym stopniu wpływa na 
efektywność realizowanych działań. Dzięki przemy-
ślanemu podejściu do kwestii prezentacji i wizuali-
zacji danych możliwe stają się ograniczenie liczby 
błędów, skrócenie czasu reakcji na zauważone nie-
prawidłowości, a także – ułatwienie wielu użytkow-
nikom codziennej pracy.

jeden obrAz mówi więcej  
niż tysiąc słów
W ramach nowoczesnych systemów wspierających 
zarządzanie – obok prostych wizualizacji – dostępne 
są dziś szerokie możliwości w zakresie tworzenia zło-
żonych, interaktywnych wizualizacji oraz czytelnych 
systemów ostrzegania wizualnego. Ich funkcjonalność 
nie jest jednak przeznaczona wyłącznie dla kadry me-
nedżerskiej. Wynika to z faktu, że rozbudowana funk-
cjonalność warstwy prezentacji danych – zarezerwo-
wana wcześniej dla użytkowników oprogramowania 
klasy Business Intelligence – jest dziś dostępna także 
w ramach systemów ERP czy EAM.

W wiele interesujących rozwiązań ułatwiających po-
znanie oraz interpretację aktualnych danych bizne-
sowych wyposażony został system IFS Applications. 
To wysoce zintegrowane oprogramowanie dysponu-
je innowacyjnymi rozwiązaniami, pozwalającymi na 

przekazanie potrzebnych pracownikom informacji 
w sposób przystępny, a zarazem ograniczony do 
niezbędnego minimum. „Jeden obraz mówi więcej niż 
tysiąc słów, a właściwie dobrana wizualizacja pozwala 
szybko zauważyć istotne tendencje w danych, które po-
zostawałyby prawdopodobnie nieodkryte przy tradycyj-
nej, liczbowej prezentacji. Wynikają z tego dwa fakty. Po 
pierwsze, istotne jest, aby ułatwić graficzną prezentację 
danych w możliwie szerokim zakresie. Po drugie, aby 
łatwo można było adaptować sposób wizualizacji do 
charakteru informacji” – mówi Bartłomiej Denkowski, 
Presales Manager w IFS Poland.

ifs lobby – dostosowAnie prezentAcji 
dAnych do roli użytkowników
Podstawowym i uniwersalnym narzędziem ułatwia-
jącym wgląd w przebieg procesów biznesowych za 
sprawą przejrzystych wizualizacji danych jest IFS 
lobby. Moduł ten stanowi graficzne narzędzie pre-
zentacji danych odpowiadających typowym rolom 
użytkowników biznesowych. Zapewniając łatwy wgląd 
w dane, ułatwia podejmowanie działań odpowiada-
jących obowiązkom pracowników zajmujących różne 
stanowiska. Za pośrednictwem IFS lobby zakres oraz 
formę prezentowanych danych można również łatwo 
dostosowywać do potrzeb.

„IFS Lobby jest doskonałym przykładem interaktywnej 
wizualizacji, która pozwala szybko i efektywnie realizować 
działania w dowolnym obszarze IFS Applications 9. Polega 
to na tym, że bezpośrednio w strukturę interfejsu każdego 
użytkownika  IFS Applications wbudowana jest możliwość 
prezentowania jednego lub wielu kokpitów, na które skła-
dają się tzw. kafelki. Każdy z nich może prezentować do-
wolne dane przetwarzane w naszym systemie – zarówno 
w postaci graficznej, tabelarycznej, jak i wskaźnikowej” 
– podkreśla Bartłomiej Denkowski. Funkcjonalność IFS 
lobby umożliwia podjęcie odpowiedniej reakcji bezpo-
średnio z poziomu kokpitu. „Każda z wizualizacji może 
prowadzić po kliknięciu myszką do ekranu operacyjnego, 
pozwalającego na wykonanie odpowiedniego działania” 
– wyjaśnia Bartłomiej Denkowski. Ergonomia i intuicyj-
ność obsługi takich narzędzi ma istotne znaczenie dla 

  rozbudowane możliwości wizualiza-
cji danych,

  zintegrowane mechanizmy analityki 
biznesowej,

  dedykowane elementy analityczne 
ułatwiające rozwiązywanie problemów,

  dopasowane do ról biznesowych 
kokpity menedżerskie,

  interaktywne wizualizacje  
wbudowane w funkcje biznesowe,

  wizualizacje wbudowane w model 
nawigacji i działania systemu.

FUNKCJE ANAlITyKI OPERACyJNEJ DOSTęPNE W śRODOWISKU IFS APPlICATIONS:
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efektywności wykorzystania rozbudowanych funkcjo-
nalności dzisiejszych systemów biznesowych.

lepsze wizuAlizAcje to lepsze decyzje
Do najnowszej wersji systemu IFS Applications 
wprowadzono wiele dodatkowych funkcji ułatwia-
jących podejmowanie działań i decyzji na podstawie 
wizualizacji. Jedną z nich jest funkcja Quick Charts, 
pozwalająca na zaprezentowanie dowolnych, wi-
docznych na ekranie informacji w formie wykresu. 
Ułatwia to m.in. szybką analizę trendów. „Bardziej 
wymagającym użytkownikom zapewniamy też na-
rzędzie, które wykorzystując powszechną znajomość 
Microsoft Excel, pozwala na budowanie na bazie IFS 
Business Analytics dowolnych raportów i analiz. Nie 
jest przy tym wymagana znajomość struktur danych, 
gdyż analityk opiera się na wstępnie przetworzonych 
kostkach analitycznych, których ponad setka dostar-
czana jest w standardowej wersji systemu” – zapewnia 
Bartłomiej Denkowski.

Warstwa interaktywnej prezentacji danych jest 
jednym z najważniejszych obszarów strategii roz-
woju oprogramowania IFS. Stanowi też wyróżnik 
i filar konkurencyjności systemu IFS Applications. 
Kluczowym obszarem wykorzystania potencjału 
interaktywnych wizualizacji mają być też aplika-
cje mobilne, komplementarne wobec flagowego 
rozwiązania IFS. Systematycznie rozwijane są rów-
nież nowe mechanizmy prezentacji danych prze-
znaczone dla kadry menedżerskiej. „Intensywnie 
rozwijamy IFS Enterprise Operational Intelligence. 
Jest to platforma zarządcza analityki operacyjnej, 
która rezyduje ponad naszym rozwiązaniem ERP 
i ma możliwość wizualizacji danych pochodzących 
z wielu źródeł” – wyjaśnia Bartłomiej Denkowski. 
Co ważne, rozwiązanie IFS Enterprise Operational 
Intelligence zapewnia możliwość kompleksowej 
i ukierunkowanej na realizację celów biznesowych 
eksploracji danych dotyczących przebiegu proce-
sów w firmie.  Przykład kokpitu z wizualizacją danych zarządczych – IFS lobby zakupowe

 Przykład wizualizacji zleceń produkcyjnych - kokpit IFS Wizualizator Produkcji

Oprogramowanie IFS wspiera mechanizmy 
zaawansowanej prezentacji danych w specja-
listycznych obszarach, takich jak zarządzanie 
majątkiem przedsiębiorstwa czy planowanie 
i harmonogramowanie produkcji. Przykład IFS 
Wizualizator Produkcji pokazuje, jak istotne 
usprawnienia mogą wynikać z zastosowania 
funkcji interaktywnych wizualizacji dostoso-
wanych do specyfiki pracy nad planami pro-
dukcji. „Wizualizator Produkcji to specjalistyczny 
rodzaj kokpitu ukierunkowany na przekrojowe 
zarządzanie zleceniami produkcyjnymi. Jest on 
naprawdę prosty w obsłudze – użytkownik wy-
szukuje na standardowym ekranie operacyjnym 
IFS pulę zleceń produkcyjnych, które go interesują 
– wg daty, grupy produktów, statusu itp. Następnie 
jednym przyciskiem zamienia tabelkę z danymi 

na interaktywny kokpit prezentujący wskazaną 
informację w niemal dowolnej formie graficznej” 
– zapewnia Bartłomiej Denkowski.
Prezentowane za pośrednictwem rozwiązania IFS 
Wizualizator Produkcji dane mogą dotyczyć m.in. 
obciążeń maszyn i ludzi, dostępności materiało-
wej lub szczegółowego harmonogramu zleceń czy 
operacji. Jednocześnie poszczególne wizualizacje 
są interaktywne i mogą być wykorzystywane do 
zmiany zaplanowanych operacji, a także do ła-
twego uzyskania bardziej precyzyjnych operacji. 
„Bezpośrednio na wykresach można wykonać wiele 
typowych akcji – aktywować lub wstrzymać zlece-
nie, utworzyć zapotrzebowanie zakupu materiałów, 
podejrzeć powiązane z procesem produkcyjnym 
grafiki czy przejść do szczegółowych ekranów ope-
racyjnych” – podsumowuje Bartłomiej Denkowski.

WySPECJAlIZOWANE WIZUAlIZACJE DlA PRODUKCJI

 Bartłomiej denkowski,  
Presales Manager w IFS Poland
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Z przemysławem bieckiem, prof. Politechniki Warszawskiej, specjalistą od graficznej prezentacji 
danych, pracownikiem naukowym Uniwersytetu Warszawskiego i Politechniki Warszawskiej, 
autorem bloga smarterpoland.pl, rozmawiamy o doborze wizualizacji do prezentowanych 
danych i typu odbiorcy;  tym, co trzeba wziąć pod uwagę, przymierzając się do stworzenia 
wykresu; jak dobierać dane i o efektach właściwej prezentacji informacji.

 Mamy dzisiaj do czynienia z coraz większą ilością 
danych. Wyzwaniem wciąż pozostaje ich umiejęt-
ne wykorzystanie. jakie korzyści można odnieść 
w biznesie, stosując odpowiednie metody pre-
zentacji danych? 

Najlepiej pokazać to, jakie korzyści mogą wynikać z uży-
wania dobrych wykresów, zestawiając je z korzyściami 
innych, możliwych sposobów prezentacji danych. Jakie 
mogą być alternatywy? Jedną jest unikanie wizualiza-
cji i wykresów. Możemy pozostać tylko przy tabelach 
z wpisanymi do nich liczbami. Drugą możliwością jest 
używanie pierwszego lepszego wykresu, który można na 
danych wykonać, bez głębszej analizy, który wykres jest 
dla naszych danych optymalny. Przykładowo: możemy 

wybierać wykresy z arkusza kalkulacyjnego, kierując się 
wyłącznie ich wizualną atrakcyjnością, nie dbając o to, 
czy wykres poprawnie przedstawia zależności.

Okazuje się jednak, że takie przypadkowe wizualizacje 
są często gorsze niż same tabele z liczbami. Złe grafiki 
mogą bowiem zupełnie wypaczyć treść, którą chcemy 
przekazać. Dane mogą przedstawiać wzrost cen mniej-
szy niż inflacja, a zły wykres słupkowy, z niepoprawnie 
zaznaczonym zerem, może sugerować galopujący 
wzrost cen. Złe wykresy mogą całkowicie odwrócić 
prezentowaną historię. Chociaż z liczb będzie wynikało 
malejące tempo wzrostu zatrudnienia, z niewłaściwie 
przygotowanego wykresu, z niepoprawną osią, może-
my odczytać szokujący wzrost zatrudnienia. 

Badania pokazują, że mając wykres uzupełniony licz-
bami, większość z nas szybciej odczytuje i lepiej zapa-
miętuje zależności pokazywane graficznie przez wy-
kres, a nie dane. Złego wykresu nie ratuje więc nawet 
dodanie danych liczbowych. Gdy ktoś na podstawie 
złego wykresu podejmie decyzję, może narazić firmę 
na spore koszty. Od niewłaściwego wykresu lepsza jest 
sama tabela z liczbami.

 na zapoznanie się z dużą ilością danych w tabeli 
potrzeba jednak znacznie więcej czasu.

Tak, ale czytając takie dane, trzeba się skupić. Tabela 
z liczbami jest zazwyczaj neutralna, nie sugeruje żadnej 

Skuteczne sposoby na  

wizualizację  
danych

Badania pokazują, 
że mając wykres 
uzupełniony 
liczbami, 
większość z nas 
szybciej odczytuje 
i lepiej zapamiętuje 
zależności 
pokazywane 
graficznie przez 
wykres, a nie dane. 
Złego wykresu nie 
ratuje więc nawet 
dodanie danych 
liczbowych. Gdy 
ktoś na podstawie 
takiego wykresu 
podejmie decyzję, 
może narazić firmę 
na spore koszty. Od 
złego wykresu lepsza 
jest sama tabela 
z liczbami.
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zależności, odbiorca musi każdą zależność odnaleźć 
sam, analizując mozolnie liczby. Tym samym trudniej 
wprowadzić odbiorcę w błąd. Do zrozumienia przekazu 
z tabeli potrzebuje on większego namysłu. Kosztem jest 
jednak czas, który musi poświęcić na zapoznanie się 
z danymi. Za to dobrze zrobiony wykres od razu poka-
zuje ważne zależności i pozwala na szybką orientację 
w trendach czy powiązaniach między danymi. 

Generalnie, tabele można efektywnie stosować przy 
mniejszej ilości danych. Moim zdaniem, jest to grani-
ca dziesięciu liczb. Przy dwóch-trzech liczbach tabela 
jest nawet lepszym sposobem prezentacji niż wykres. 
Przykładowo, przedstawiając dwie liczby, 51% i 49%, 
na bazie tabeli natychmiast odczytamy, czy są podob-
ne i o ile się różnią. Gdyby te same liczby pokazać na 
wykresie kołowym, widzielibyśmy dwie podobne części 
koła i znacznie trudniej byłoby odczytać o ile te prawie 
identyczne części się różnią. Wykres dla dwóch liczb 
zajmuje też więcej miejsca niż tabela. Ale już, gdy liczb 
do pokazania jest więcej, lepiej posłużyć się dobrze 
zaprojektowanym i wykonanym wykresem.

 Co trzeba wziąć pod uwagę, przymierzając się do 
stworzenia wykresu? jakie czynniki mają decydu-
jące znaczenie dla przygotowania odpowiedniej 
wizualizacji? 

Najważniejszą sprawą jest ustalenie, kto będzie odbior-
cą przekazu. Inaczej będzie wyglądała prezentacja dla 
szerokiego odbiorcy, inaczej dla wąskiej grupy mene-
dżerów, specjalistów czy członków zarządu w firmie. 

OECD (Organisation for Economic Co-operation and 
Development) przygotowuje co roku raporty dla poli-
tyków i urzędników administracji publicznej w różnych 
krajach. Zazwyczaj odbiorcy ci nie mają wiedzy na te-
mat zaawansowanych, wyrafinowanych metod anali-
tycznych. lepiej jest więc pokazać im prosty, przejrzysty 
wykres, aby dobrze zrozumieli znaczenie prezentowa-
nych danych. Rozbudowany, wieloaspektowy model nie 
zawsze będzie właściwie przez nich odebrany. 

Z zaawansowanymi, wielopoziomowymi prezentacjami 
poradzą sobie natomiast analitycy biznesowi, nawykli 
do stałej pracy z danymi i wytrenowani w ich odczyty-
waniu. Podobne kompetencje mogą mieć członkowie 
zarządów firm czy niektórzy menedżerowie. Im można 
pokazywać więcej danych, dać im na jednym wykresie 
więcej liczb i wskaźników. Nieracjonalne jest jednak 
bombardowanie, nawet tych najbardziej zaawansowa-
nych w obyciu z danymi, wizualizacjami wypełnionymi 
całą masą graficznych ozdobników. 

Ozdobniki mogą być przydatne, gdy infografika ma 
wywołać efekt „WOW!”, zwrócić na siebie uwagę, za-
chęcić np. internautę do kliknięcia treści na stronie. Dla 
właściwej oceny sytuacji biznesowej i podjęcia odpo-
wiedniej decyzji przez zarząd są jednak bezużyteczne. 
Gdy z wykresami pracujemy kilka godzin dziennie, 

takie ozdobniki szybko robią się męczące. Co więcej, 
mogą wręcz zmniejszać efektywność pracy z danymi, 
odciągając uwagę menedżerów od najważniejszych, 
najistotniejszych informacji. Osobom decyzyjnym 
w firmie zazwyczaj wystarczy zwykły, prosty wykres 
przedstawiający tylko to, co w danych ważne. 

 W jaki sposób korzystać zatem z dostępnych na-
rzędzi do wizualizacji danych?

To zależy od tego, jaką wizualizację chcemy przygoto-
wać. Narzędzia takie jak Adobe Ilustrator czy Inkscape 
będą przydatne dla osób przygotowujących unikalne, 
złożone infografiki lub grafiki artystyczne, tzw. Data 
Art. Gdy jednak analitycy biznesowi mają co miesiąc 
tworzyć spójne raporty o sytuacji w firmie, to znacznie 
przydatniejsze są narzędzia typu R, Python czy SAS, 
pozwalające na automatyzację procesu raportowania. 
Cykliczne raporty powinny mieć spójną, powtarzalną 
formę, aby można było szybko i właściwie odczytać 
zawarte w nich informacje, bez zastanawiania się, co 
tym razem przedstawia wykres.

 Czy tak popularne dzisiaj w świecie bizne-
su kokpity menedżerskie – tzw. dashboardy  
– zapewniają efektywny dostęp do informacji?

To zależy, jak są wykorzystywane. Jeżeli chodzi o to, 
aby zasygnalizować, że coś się zmieniło i trzeba na tę 
zmianę zareagować, to tak, kokpit jest jak najbardziej 
użyteczny. Gdy jednak używany jest do pokazywania na 
bieżąco aktualnego stanu rzeczy, na dodatek poprzez 
pryzmat wielu różnych danych i wskaźników, które 
trzeba jednocześnie śledzić, to sensowność takiego 
pulpitu staje pod znakiem zapytania.

W wielu firmach pokutuje wciąż przekonanie, że im 
więcej rzeczy będzie pokazanych naraz, na wielu 
ekranach, tym lepiej. Tymczasem, jeżeli mamy wiele 
wykresów oderwanych od siebie bez żadnej struktury, 
to mnogość wykresów konkurujących o naszą uwagę 
zaczyna być toksyczna. Znacznie lepiej pokazywać tyl-
ko najważniejsze informacje, a wszystkie inne usunąć 
z pola widzenia. Wybór formy prezentacji danych trze-
ba zacząć od określenia, co ma być zakomunikowane, 
jaka treść jest najważniejsza do przekazania, i skupić 

Możemy wybierać wykresy z arkusza kalkulacyjnego, 
kierując się wyłącznie ich wizualną atrakcyjnością, 
nie dbając o to, czy wykres poprawnie przedstawia 
zależności. Okazuje się jednak, że takie przypadkowe 
wizualizacje są często gorsze niż same tabele z liczbami. 
Złe grafiki mogą zupełnie wypaczyć treść, którą 
chcemy przekazać. Dane mogą przedstawiać wzrost 
cen mniejszy niż inflacja, a zły wykres słupkowy, 
z niepoprawnie zaznaczonym zerem, może sugerować 
galopujący wzrost cen. Niewłaściwe wykresy mogą 
całkowicie odwrócić prezentowaną historię.

Tabele można 
efektywnie stosować 
przy mniejszej 
ilości danych. Moim 
zdaniem, jest to 
granica dziesięciu 
liczb. Przy dwóch-
trzech liczbach 
tabela jest nawet 
lepszym sposobem 
prezentacji 
niż wykres. 
Przykładowo, 
przedstawiając 
dwie liczby, 51% 
i 49%, na bazie 
tabeli, natychmiast 
odczytamy, czy 
są podobne 
i o ile się różnią. 
Gdyby te same 
liczby pokazać na 
wykresie kołowym, 
widzielibyśmy dwie 
podobne części koła 
i znacznie trudniej 
byłoby odczytać o ile 
te prawie identyczne 
części się różnią. 
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się na tych ważnych treściach. Generalnie, sprawdza 
się tu założenie, że im mniej, tym lepiej. 

 jakiego rodzaju informacje mogą być efektywnie 
prezentowane za pomocą graficznych wizualiza-
cji? Czy możemy wyodrębnić takie rodzaje komu-
nikatów, dla których najlepszą formą przedsta-
wienia jest grafika z danymi? 

Przedstawienie danych za pomocą wykresów jest uży-
teczne, gdy chcemy skrócić czas odczytywania wykresu 
lub gdy chcemy wzmocnić przekazywany komunikat. 
Pierwszą korzyść docenią osoby, które codziennie 
pracują z dużą ilością liczb, druga jest przydatna, gdy 
chcemy wywołać określoną reakcję na prezentowane 
zależności. Zrozumienie sytuacji przedstawionej po-
przez odpowiednio zestawione dane może umożliwić 
podjęcie jakiejś akcji, zachęcić do działania.

Przykładowo, w połowie XIX wieku angielska pielęg-
niarka i statystyk w jednym, Florence Nightingale, 
postanowiła sprawdzić, jakie są najczęstsze przyczy-
ny śmierci żołnierzy biorących udział w wojnie krym-
skiej. Po zestawieniu danych okazało się, że najwięcej 
uczestników walk umierało nie w wyniku odniesionych 
w boju ran, lecz z powodu braku dostatecznej opieki 
(żywności, odzieży, słabej opieki lekarskiej). Wykonany 
przez Florence Nightingale wykres był bardzo prosty, 
ale uzmysłowił wszystkim, gdzie naprawdę leży naj-
ważniejsza przyczyna zgonów walczących żołnierzy. Dał 
w ten sposób impuls do działań naprawczych, poprawy 
warunków w szpitalach, a w konsekwencji do zmniej-
szenia liczby zgonów.

Podobny rezultat – również z wykorzystaniem prostych 
metod prezentacji danych – osiągnął w 1854 roku 
John Snow. Zrobił on mapę przypadków zachorowań 
na cholerę w londynie. Można było na niej wyraźnie 
zobaczyć, że największa liczba zgonów jest w okolicach 
ujęcia wody na Broad Street. ludzie nie zdawali sobie 
wówczas sprawy, że zarazki cholery mogą się przenosić 
również drogą pokarmową. Władze miasta zamknęły 
studnię, a w danych statystycznych odnotowano spa-
dek liczby zachorowań. Grafika przygotowana przez 
Johna Snowa doprowadziła do działania, które urato-
wało życie wielu ludziom. 

 jak sensownie dobierać dane do prezentacji? 
Co powinno decydować o tym, jakie dane warto 
połączyć, aby otrzymać rzeczywiście interesu-
jące rezultaty? Teoretycznie można zestawiać 
wszystko ze wszystkim… 

Można, ale nie warto. Na stronie Spurious Correlations 
www.tylervigen.com/spurious-correlations przedsta-
wionych jest wiele przypadków nieprawdziwych kore-
lacji pomiędzy przypadkowymi zmiennymi. Pierwszy 
przykład to bardzo estetyczny wykres pokazujący 
praktycznie 100-proc. korelację pomiędzy wydatka-
mi Stanów Zjednoczonych na naukę a liczbą samo-
bójstw przez powieszenie. Zawsze jakieś jedne dane 
można połączyć z innymi. Tylko, że nie zawsze jest to 
uzasadnione i potrzebne. Nikt rozsądny nie będzie ra-
czej łączył cen kapusty z przypadkami zachorowań na 
nowotwory. Każdy, kto się zajmuje onkologią, wie, że 
między jednym a drugim nie ma żadnych przyczynowo 
skutkowych zależności. 

W wielu firmach 
pokutuje wciąż 
przekonanie, że im 
więcej rzeczy będzie 
pokazanych naraz, na 
wielu ekranach, tym 
lepiej. Tymczasem, 
jeżeli mamy 
wiele wykresów 
oderwanych od siebie 
bez żadnej struktury, 
to mnogość wykresów 
konkurujących 
o naszą uwagę 
zaczyna być 
toksyczna. Znacznie 
lepiej pokazywać 
tylko najważniejsze 
informacje, a wszystkie 
inne usunąć z pola 
widzenia. Wybór 
formy prezentacji 
danych trzeba zacząć 
od określenia, co ma 
być zakomunikowane.

Rys. 1. Infografika obrazująca przebieg inwazji napoleońskiej na Rosję. na jednym obrazie pokazanych jest wiele różnych danych: położenie 
wojsk, liczebność armii, kierunek natarcia, straty w kluczowych bitwach, szybko spadającą temperaturę, daty najważniejszych postojów.

Źródło: Charles Minard, 1869 rok
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Do wyboru odpowiednich danych jest potrzebna wie-
dza domenowa, specjalistyczna wiedza z danej dziedzi-
ny. Wykresy z danymi zawsze pokazujemy w kontekście 
tego, co już wiadomo. Kluczowe znaczenie ma umie-
jętność połączenia wiedzy merytorycznej, np. bizne-
sowej, z wiedzą statystyczną. To determinuje wybór 
danych, ustalenie, co z czym można powiązać. Zanim 
zrobi się wykres, trzeba znaleźć właściwą, uzasadnio-
ną biznesowo czy merytorycznie historię, interesującą 
dla przełożonego, współpracowników, kontrahentów 
itp. Wtedy sama prezentacja może mieć nawet bardzo 
prostą formę. Najważniejsze, aby w jasny, przejrzysty 
sposób obrazowała sytuację i ułatwiała jej zrozumienie. 

 Czy odbiorców grafik statystycznych można przy-
gotować do lepszego rozumienia danych?

Teoretycznie można, ale w praktyce jest to zadanie 
trudne. Najłatwiej jest przygotować osoby, które mają 
jakąś wewnętrzną motywację, aby poznać nowe sposo-
by prezentacji danych. Czy jest to potrzeba wiedzy, czy 
wyższych zarobków, czy inna, motywacja jest niezbęd-
na. Bardzo trudno jest oswajać z nowymi wykresami 
osoby, które nie mają takiej wewnętrznej potrzeby. 

Można to jeszcze zrobić w szkole lub na studiach, 
ale później każdy jest zapracowany, ma mało czasu 
i w rezultacie bez motywacji nie znajdzie potrzebnej 
energii, by zapamiętać, jak odczytywać dane z nowego 
wykresu. W takiej sytuacji trzeba wyjść naprzeciw moż-
liwościom naszego odbiorcy i korzystać z wykresów, 
które najpewniej potrafi on odczytywać. Przykładowo, 
kiedyś bardzo popularne były wykresy kołowe, teraz 
popularne są wykresy słupkowe. Ze względu na ich po-
pularność, można bezpiecznie założyć, że wiele osób 
potrafi odczytywać te dwie formy prezentacji danych. 
Do tego niezmiernie ważny jest też kontekst kulturowy, 
znaczenie użytych w prezentacjach kolorów czy kształ-
tów. Kolor biały w kulturach wschodu kojarzy się np. ze 
śmiercią lub smutkiem, a w Europie – z niewinnością, 
aniołami i weselami.

Wszystko, nawet takie drobne elementy, mogą mieć 
wpływ na odbiór i rozumienie prezentowanych danych. 
Dlatego tak ważne jest, aby przygotowując prezentację 
danych, zawsze uwzględniać aktualny stan potrzeb, 
wiedzy, przyzwyczajeń i kompetencji odbiorców. 

 Czym charakteryzuje się dobra grafika staty-
styczna, a jaką możemy uznać za złą?

Zła grafika, tzw. wykres śmieciowy, nie zawiera w zasa-
dzie nic więcej poza graficznymi ozdobnikami. Dobra 
grafika pokazuje natomiast coś, czego wcześniej nie 
wiedzieliśmy. Dobra grafika to również grafika sper-
sonalizowana. Przykładowo, reguły, które sprawdzają 
się w prezentacjach dla kartografii, mogą nie zadziałać 
w medycynie. Ważna we wszystkich prezentacjach jest 
jednak spójność pokazywanych danych. Wskazówek 
do projektowania użytecznych wizualizacji dla celów 
biznesowych można szukać w standardach IBCS (Inter-

national Business Communication Standards). Mówią 
one m.in. o tym, czego unikać, a co warto stosować przy 
prezentacji danych.

 Kiedy warto sięgnąć po niestandardowe, unika-
towe formy prezentacji danych? 

Warto pamiętać, że wizualizacja danych nie musi pełnić 
funkcji czysto informacyjnej, ale może być wartościo-
wa z uwagi na estetykę. Przykładem jest tzw. Data Art, 
gdzie grafika jest sztuką, której istotą jest oryginalność, 
niepowtarzalność i unikalna historia. 

Za wzór takiego sposobu wykorzystania danych można 
wskazać infografikę z 1869 roku, przygotowaną przez 
Charlesa Minarda, obrazującą przebieg inwazji napo-
leońskiej na Rosję (rys. 1). Jej autorowi udało się na jed-
nym obrazie pokazać wiele różnych danych, położenie 
wojsk, liczebność armii, kierunek natarcia, straty na 
kluczowych bitwach, szybko spadającą temperaturę, 
daty najważniejszych postojów. 

Do celów biznesowych bardziej przydatne są jednak 
proste, zrozumiałe, łatwo przyswajalne wykresy. Ge-
neralnie, lepiej jest zrobić prezentację prostą, surową, 
ale mieć pewność, że odbiorca ją odczyta i zrozumie, niż 
zrobić grafikę ładną, estetyczną, pełną ozdobników, ale 
niezrozumiałą kompletnie dla jej adresata. 

Więcej informacji, wskazówek, 
porad i ciekawych opowieści na 
temat użytecznych sposobów 
prezentacji danych można zna-
leźć w książce Przemysława Bie-
cka pt. „Odkrywać! Ujawniać! 
Objaśniać! Zbiór esejów o sztuce 

prezentowania danych”. Została ona wydana na licencji 
Creative Commons. Jest do pobrania ze strony http://www.

Rozmawiał Andrzej Gontarz.

Najważniejszą sprawą jest ustalenie, kto będzie 
odbiorcą przekazu. Inaczej będzie wyglądała 
prezentacja dla szerokiego odbiorcy, inaczej dla 
wąskiej grupy menedżerów, specjalistów czy członków 
zarządu w firmie. OECD przygotowuje co roku raporty 
dla polityków i urzędników administracji publicznej 
w różnych krajach. Zazwyczaj odbiorcy ci nie mają 
wiedzy na temat zaawansowanych, wyrafinowanych 
metod analitycznych. Lepiej jest więc pokazać im 
prosty, przejrzysty wykres. Z zaawansowanymi, 
wielopoziomowymi prezentacjami poradzą sobie 
natomiast analitycy biznesowi, nawykli do stałej pracy 
z danymi i wytrenowani w ich odczytywaniu. Podobne 
kompetencje mogą mieć członkowie zarządów firm czy 
niektórzy menedżerowie.
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Rozwój technologii i globalna konkurencja sprawiły, że narzędzia wspierające zarządzanie wcale 
nie muszą być drogie, skomplikowane i trudne do wdrożenia. Dziś takie rozwiązania są w pełni 
osiągalne także dla mniejszych organizacji. 

Typowe systemy klasy ERP usprawniają funkcjo-
nowanie firmy. Stanowią wsparcie praktycznie 
każdego procesu biznesowego, a dzięki modułom 
Business Intelligence dostarczają szczegółowych 
raportów o stanie przedsiębiorstwa. Do niedawna 
rozbudowane rozwiązania tego typu dostępne były 
głównie dla największych firm. Decydowały wysokie 
koszty wdrożenia, czy wymagane kompetencje. Dziś 
okazuje się, że narzędzia dla biznesu nie muszą być 
drogie i skomplikowane.

Aplikacje, które wspomagają zarządzanie przed-
siębiorstwem, są dostępne praktycznie na wyciąg-
nięcie ręki. Mogą być też używane na wiele spo-
sobów – za pośrednictwem aplikacji, przeglądarki 

czy urządzenia mobilnego. Oczywiście występu-
jące - poza oferowanymi na rynku rozwiązaniami 
- różnice funkcjonalne w pewnym stopniu definiują 
potencjał ich wykorzystania w firmach z sektora 
MśP. Niektóre z takich systemów pomogą nam przy 
zarządzaniu nawet jednoosobową działalnością, ale 
z równą skutecznością będą mogły być stosowane 
w firmach zatrudniających 50 i więcej pracowników.

[ erp to nie wszystko i nie dlA kAżdego ]
Rozwiązania wspierające zarządzanie – na czele z sy-
stemami klasy ERP – podlegają ciągłej ewolucji. Na 
rynku pojawiają się też nowe rozwiązania – jak stwo-
rzony z myślą o branży projektowo-inżynieryjnej sy-
stem Wayman ERP czy – zaprezentowany pod koniec 
tego roku, przez firmę Macrologic – zorientowany 
procesowo system Merit. Na polskim rynku przybywa 

również rozwiązań – zarówno uniwersalnych syste-
mów ERP, jak i narzędzi bardziej wyspecjalizowanych 
– oferowanych w modelu chmury obliczeniowej. Za 
sprawą tego modelu koszty wykorzystania oprogra-
mowania nie obciążają budżetu przedsiębiorstwa 
w stopniu tak dużym, jak klasyczne wdrożenie.

Rozwiązanie klasy ERP zdecydowanie nie jest jednak 
wszystkim, co współcześni dostawcy technologii bi-
znesowych mogą zaproponować przedsiębiorcom. 
System typu ERP nie rozwiązuje wszystkich prob-
lemów związanych z efektywnym wykorzystaniem 
zasobów firmy. Nie zawsze też może być wdrożony 
w pełnym zakresie funkcjonalnym. Wówczas po-
mocne okazują się zewnętrzne narzędzia – ofero-
wane w formie aplikacji na poszczególne platformy 
sprzętowe, czy jako usługi chmurowe. Zaletą takich 
narzędzi jest łatwość ich użycia, co powoduje, że 
kierownicy i właściciele firm mogą zawsze trzymać 
rękę na pulsie, czego często wymaga zarządzanie 
małą lub średnią organizacją.

Przeszukując zasoby internetu, znajdziemy dzie-
siątki rozwiązań, które mają wspomóc nasz biznes. 
Nie wszystkie są warte uwagi, ale niektóre nawet 
drobne dodatki potrafią znacząco wpłynąć na efek-
tywność pracy zespołu. Poniżej prezentujemy przy-
kłady takich rozwiązań. Na naszej liście znalazły się 
różne rozwiązania, w tym również te będące jeszcze 
w wersji beta. Co ważne, znalazły się tu projekty 
z Polski, które dostosowane są do naszego rynku, 
a także te, które osiągnęły już światowy sukces. Oto 
najciekawsze z nich.

  Pakiet rozwiązań Microsoftu  
– wszystko w jednej chmurze

W ramach pakietu Office 365 dla firm dostępnych 
jest wiele narzędzi, które wspomogą działalność 
biznesową. W skład pakietu wchodzi m.in. usługo-
wa wersja serwera poczty elektronicznej Exchange, 
która umożliwia konfigurację własnego komplek-
sowego środowiska e-mail, a także klient poczty 
elektronicznej Outlook. Będzie on dużym uła-
twieniem dla firm, które dotąd korzystały jedynie 
z dostępu do poczty z poziomu przeglądarki. Usługi 
dostępne w ramach pakietu Office, to także OneDri-
ve zapewniający 1 TB przestrzeni w chmurze. Zna-

Aplikacje pomocne
w małej i średniej firmie

Rozwiązanie klasy ERP zdecydowanie nie jest 
jednak wszystkim, co współcześni dostawcy 
technologii biznesowych mogą zaproponować 
przedsiębiorcom. System typu ERP nie rozwiązuje 
wszystkich problemów związanych z efektywnym 
wykorzystaniem zasobów firmy. Nie zawsze też może 
być wdrożony w pełnym zakresie funkcjonalnym. 
Wówczas pomocne okazują się zewnętrzne narzędzia 
– oferowane w formie aplikacji na poszczególne 
platformy sprzętowe, czy jako usługi chmurowe.  
Zaletą takich narzędzi jest łatwość ich wykorzystania.
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cząco ułatwia to wymianę plików i zdalny dostęp 
do nich. Ponadto proces ten jest wspierany przez 
narzędzie SharePoint. Częścią pakietu Office 365 
jest też komunikator Skype, umożliwiający tele-
konferencje i czaty zespołowe. W listopadzie 2016 
roku Microsoft uruchomił zaś usługę Teams, która 
dodatkowo usprawnia pracę w zespole. W pracach 
projektowych sprawdza się też, oferowana w ra-
mach Office 365, aplikacja OneNote.

  slack – stArt-upowy komunikAtor
Z myślą o komunikacji w zespole powstał komu-
nikator Slack. Jest to wieloplatformowe narzędzie, 
które samo jednocześnie jest przykładem sukcesu 
biznesowego. Firma Slack Technologies jest dziś 
warta ponad 3 mld USD! Do czego służy Slack? 
Przede wszystkim do rozmów (czatów) w organi-
zacji - można prowadzić rozmowy indywidualne, 
a także grupowe na tzw. kanałach. Poza tym narzę-
dzie jest zintegrowane z wieloma narzędziami dla 
specjalistów, w tym: Google Drive, Trello, Dropbox, 
IBM Bluemix, Zendesk, GitHub i wieloma innymi. Co 
ważne, w podstawowej wersji Slack jest bezpłatny.

  workPlace by facebook  
– przyzwyczAjenie bierze górę

Kolejne narzędzie – również stworzone do komu-
nikacji - pochodzi od Facebooka i pełni rolę pry-
watnego, firmowego serwisu społecznościowego. 
Narzędzie – podobnie jak Facebook – dysponuje ko-
munikatorem tekstowym. Obsługuje też połączenia 
wideo. Pozwala na tworzenie grup oraz kierowanie 
różnego rodzaju treści do poszczególnych osób. Za 

pośrednictwem biznesowej wersji Facebooka komu-
nikują się ze sobą pracownicy firm, takich jak: Camp-
bells, Danone, Renault czy Royal Bank of Scotland.

  brand24 – niezbędny nAwet  
w biAłym domu

Zarządzanie przedsiębiorstwem to także kontrola 
jego wizerunku. Uznanym rozwiązaniem do moni-
torowania postrzegania marki w internecie – szcze-
gólnie w mediach społecznościowych – jest stwo-
rzone w Polsce narzędzie Brand24. Rozwiązanie to 
pozwala w czasie rzeczywistym sprawdzić, jakie 
opinie na temat naszej marki mają klienci. Wie-
dza to pozwala, przykładowo, szybko reagować na 
wszelkie kryzysy wizerunkowe. Ponadto, umiejęt-
ny monitoring postrzegania marki oraz produktów 
ułatwia poszukiwanie nowych klientów. Co ciekawe, 
z komercyjnej wersji tej, uruchomionej w 2011 r. 
usługi, korzysta m.in. amerykańska administracja, 
a także IKEA, Intel i Tauron.

  nozbe  – polskie nArzędzie  
do zArządzAniA projektAmi

Kolejnym polskim rozwiązaniem, które wyróżnia się 
na tle rozwiązań przydatnych mniejszym firmom, 
jest Nozbe. Aplikacja ta pełni rolę zaawansowa-
nej, wyposażonej w funkcje pracy zespołowej, listy 
spraw do załatwienia. Jako taka świetnie spraw-
dza się w pracach projektowych. Nozbe umożliwia 
m.in. efektywną priorytetyzację zadań. Wspiera też 
integrację z innymi aplikacjami, takimi jak: Ever-
note, Microsoft Office, Google Docs czy Dropbox. 
Stosowna aplikacja jest dostępna dla komputerów 

Wszystko, co potrzebne do prowadzenia działal ności

KOMENTARZ EKspERTA

Rozwój nowych technologii, a zwłaszcza roz-
wiązań bazujących na modelu chmury, otwiera 
zupełnie nowe możliwości przed właścicielami 
mniejszych firm. Przez długi czas wiele małych 
organizacji nie było stać na zakup nowoczes-
nych rozwiązań IT. Dziś to już historia. 
Osoby zarządzające małymi i średnimi przed-
siębiorstwami systematycznie przełamują opór 
i zaczynają na szeroką skalę korzystać z usług 
oferowanych w chmurze. Największą popular-
nością w firmach sektora MśP cieszy się model 
zakładający wykorzystanie oprogramowania 
w formie usługi. Wybierając model subskryp-
cyjny, organizacje nie muszą ponosić jedno-
razowych wydatków związanych z zakupem 
licencji – miesięczny abonament jest bardziej 
dogodnym rozwiązaniem dla małych i śred-
nich firm. Oczywiście nie jest to jedyny walor 
oprogramowania z chmury. Zaletą jest też m.in. 
łatwość dostępu do aplikacji – i to z kilku urzą-
dzeń jednocześnie.
Firma Senetic w modelu usług chmurowych 
oferuje m.in. oprogramowanie firmy Microsoft. 

W Polsce szczególnie dużą popularnością cieszy 
się usługa Office 365. Nic dziwnego, obok takich 
zalet, jak mobilność czy redukcja kosztów CAPEX, 
mocną stroną Office 365 jest mnogość usług nie-
dostępnych w pudełkowej wersji pakietu Office. 
W ramach Office 365 dostępne jest praktycznie 
wszystko, co potrzebne do prowadzenia działal-
ności – poczta elektroniczna, aplikacje wspie-
rające planowanie zadań czy wideokonferencje, 
a także przestrzeń na dane. W Office 365 moż-
na znaleźć też kilka innych ciekawych narzędzi,  
np. aplikację Flow służącą do tworzenia obiegu 
dokumentów bądź Delve Analytics - przezna-
czoną do kontroli czynności pracownika. Warto 
dodać, że w skali świata z Office 365 korzysta już 
ponad 85 mln użytkowników.
Kolejnym produktem firmy Microsoft ułatwiają-
cym zarządzanie małym przedsiębiorstwem jest 
Microsoft Dynamics 365. To oferowane w mode-
lu subskrypcyjnym środowisko biznesowe wspie-
ra m.in. procesy sprzedaży, zarządzania relacjami 
z klientami oraz działania marketingowe. Pozwa-
la też na tworzenie analiz biznesowych.   

W przypadku oferty Microsoftu dodatkową war-
tością jest wysoki poziom bezpieczeństwa usług. 
Centra danych tej firmy mają normy ISO 27001 
i 27018, w umowach licencyjnych zawarte są zaś 
klauzule zgodne z regulacjami unijnymi dotyczą-
cymi ochrony danych osobowych. Taki poziom 
bezpieczeństwa jest nieosiągalny w lokalizacjach, 
którymi dysponują małe organizacje. 

Konrad Nieboj, Microsoft Cloud Team Leader  
w firmie Senetic
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pracujących pod kontrolą najpopularniejszych sy-
stemów operacyjnych, a także dla urządzeń opar-
tych na platformach z Android i iOS, w tym Apple 
Watch. Podstawowe konto dla jednego użytkow-
nika jest bezpłatne.

  booMerang dla gMaila  
– zAplAnuj e-mAile

Z usług poczty elektronicznej Google chętnie korzy-
sta wielu użytkowników. Możliwości Gmaila można 
jednak udoskonalić, instalując wtyczkę Boomerang. 
Pozwala ona na tworzenie przypomnień o wiado-
mościach, a także planowanie wysyłki e-maili 
i częściową automatyzację tego procesu. To drobne 
ułatwienie, które może wspomóc codzienną pracę 
z korespondencją.

  canva – prezentAcje i grAfiki  
bez grAfikA

Niektóre rzeczy łatwiej pokazać niż opisać, co po-
woduje, że różnego rodzaju prezentacje cieszą się 
dużą popularnością wśród użytkowników bizne-
sowych. Canva to rozwiązanie do projektowania 
prezentacji, plakatów, wpisów do mediów społecz-
nościowych, kartek i innych elementów. Przewagą 
tego narzędzia jest fakt, że nie wymaga ono od 
użytkownika specjalistycznej wiedzy ani umiejętno-
ści. Zamiast tego Canva zapewnia bazę zawierającą 
wiele różnych formatów i grafik, łącznie z papierem 
firmowym i formatami reklamowymi. Edycja ma-
teriałów jest zaś niezwykle łatwa, a jednocześnie 
pozwala osiągnąć ciekawe i unikalne efekty.

  salesMenago – AutomAtycznA 
plAtformA mArketingowA

Automatyzacja procesów biznesowych to jeden 
z najważniejszych trendów 2016 roku. To rów-
nież trend coraz bardziej istotny w działaniach 
sprzedażowych. Nic dziwnego, że na rynku przy-
bywa rozwiązań pozwalających połączyć potrzeby 
związane z automatyzacją komunikacji na szeroką 
skalę z koniecznością zachowania indywidualności 
komunikatów. Jednym z bardziej znanych, polskich 
rozwiązań pozwalających automatyzować działania 

sprzedażowe i marketingowe jest SAlESmenago. 
Jest to platforma służąca do zarządzania, tworzenia 
i wspierania procesów dotyczących działań promo-
cyjnych prowadzonych za pomocą poczty e-mail, 
serwisów społecznościowych i sieci reklamowych 
oraz dynamicznych treści na stronach interneto-
wych. Z rozwiązania tego korzysta ponad 5000 firm 
z 40 krajów. Wśród klientów warto wymienić takie 
firmy, jak Aviva, RWE czy Orange. 

  bugilo – łAtwe zArządzAnie  
i monitoring zleceń

Ciekawym, choć znajdującym się jeszcze w fazie te-
stów beta, rozwiązaniem jest polska platforma Bugi-
lo. Jest to stworzone z myślą o zarządzaniu zleceniami 
narzędzie, obsługiwane w pełni za pomocą przeglą-
darki internetowej. Bugilo ma zapewnić przedsię-
biorcom możliwość łatwego mierzenia rentowności 
zleceń, kontrolę nad budżetem, a także terminami 
realizacji zleceń. Rozwiązanie to z powodzeniem 
może pełnić rolę prostego systemu rejestracji czasu 
pracy. Ma też wbudowane narzędzie do fakturowania. 
Usługa do 5 użytkowników jest bezpłatna.

  zoho crM – nie tylko bAzA klientów
Na wczesnym etapie rozwoju działalności koniecz-
ność posiadania dedykowanego narzędzia pozwala-
jącego na zarządzanie relacjami z klientami jest często 
bagatelizowana. Takie podejście powoduje jednak, że 
w miarę jak biznes się rozwija, a liczba klientów rośnie, 
coraz trudniejsze staje się skuteczne koordynowanie 
działań sprzedażowych. Z pomocą może przyjść bez-
płatna aplikacja Zoho. Rozwiązanie to, zintegrowane 
z najpopularniejszymi usługami poczty elektronicznej, 
pozwoli na łatwą analizę historii relacji z klientami, nie 
tylko korespondencji e-mail.

[ AplikAcjA nie zAstąpi człowiekA,  
Ale może mu pomóc ]
Wspomniane narzędzia znacząco ułatwią nam co-
dzienną organizację pracy, a także zapewnią lepszy 
wgląd w niektóre procesy biznesowe. Jednocześnie, 
większość z nich nie wymaga żadnych nakładów 
finansowych. Niektóre z wymienionych narzędzi 
znacząco ułatwiają komunikację, pracę nad projek-
tami czy monitoring. Co ważne, są to rozwiązania 
skalowalne, które równie dobrze można zastosować 
zarówno w organizacji zatrudniającej kilka osób, jak 
i w większych firmach, liczących ponad 100 osób. 
Dzięki wsparciu wielu platform i pracy w chmurze 
ułatwiają również pracę zdalną. Praktyka pokazuje 
jednak, że w wielu organizacjach problematyczną 
kwestią pozostaje skuteczne wdrożenie narzędzi 
zmieniających wcześniejszy przebieg procesów, 
a później regularne z nich korzystanie – w skali, 
która zapewni efektywność zmiany.

Paweł Okopień

Zarządzanie przedsiębiorstwem to także kontrola 
jego wizerunku. Uznanym rozwiązaniem do 
monitorowania postrzegania marki w internecie 
– szczególnie w mediach społecznościowych – jest 
stworzone w Polsce narzędzie Brand24. Rozwiązanie 
to pozwala w czasie rzeczywistym sprawdzić, jakie 
opinie na temat naszej marki mają klienci. Wiedza 
ta pozwala, przykładowo, szybko reagować na 
wszelkie kryzysy wizerunkowe. Ponadto, umiejętny 
monitoring postrzegania marki oraz produktów ułatwia 
poszukiwanie nowych klientów.



nowe wyzwania, nowe zagrożenia

RAPORT

Cyberbezpieczeństwo

6 mld
to liczba zdarzeń wykrytych przez 
CERT Orange Polska w 2015 roku

1,7 mld
incydentów miesięcznie średnio 
wykrywał zespół CERT Orange Polska 
w 2015 roku

37,4 %
stanowiły obraźliwe i nielegalne treści, 
będące głównym źródłem malware

Sprawdź, jak się bronić przed atakami, jakie są nowe zagrożenia dla przedsiębiorstw. 

Zamów, raport na 
http://itwiz.pl/kiosk/kiosk/raport-itwiz-cyberbezpieczenstwo-2016/

Nowe pomysły, techniki i metody działania cyberprzestępców powodują, że przed 
zagrożeniami wymierzonymi w informatyczną sferę biznesu bronić się jest coraz trudniej

Partner raportu
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W dzisiejszych czasach – powszechnej mobilności, powszechnego wykorzystania nowych 
technologii, trendów, takich jak Big Data i IoT, oraz radykalnych zmian gospodarczych – istota 
wdrożenia systemu ERP dla każdej organizacji nabiera nowego znaczenia.

W nieodległej przeszłości głównym celem projektów 
wdrożenia oprogramowania klasy ERP było zauto-
matyzowanie procesów biznesowych – zwykle w ich 
istniejącym kształcie. Stąd też długotrwałe i praco-
chłonne etapy projektów zakładające szczegółowe 
modelowanie procesów, a następnie dostosowanie 
sposobu działania oprogramowania do specyfiki 
funkcjonowania organizacji. Z czasem, w przypadku 
mniej istotnych procesów, zdecydowano się odwró-
cić tę zależność – i dopasowując przebieg procesów 
do standardu zaimplementowanego w systemie ERP, 
skorzystać na praktykach wywodzących się z do-
świadczeń producentów systemu.

[ powrót koncepcji best-of-breed ] 
Po monolitach, a następnie wielomodułowych sy-
stemach, obecnie rozwój oprogramowania klasy 
ERP zmierza w kierunku stworzenia ujednoliconych 
platform systemowych, które – wyposażone we 
wszystkie potrzebne danej organizacji funkcjonal-
ności – pełnić będą funkcję centralnego środowiska 
operacyjno-informacyjnego. Teraz, przynajmniej 
wśród bardziej świadomych menedżerów, dominuje 
przekonanie, że konkretny proces biznesowy moż-
na z powodzeniem oprzeć na modelu proponowa-
nym przez dostawcę systemu, o ile nie stanowi on 
o unikalności biznesu danej firmy. Tu dochodzimy 
do źródeł jednego z istotniejszych czynników wpły-
wających na rynek oprogramowania biznesowego. 
Z perspektywy technologii nic nie stoi na przeszko-
dzie, aby za sprawą powszechnych w nowoczesnych 
systemach technologii łączyć funkcjonalności reali-
zowane na bazie modułów ERP z tymi, dostarczany-
mi przez zewnętrzne aplikacje. Co więcej, niektóre 
organizacje, właśnie w unikalnej kombinacji funkcji 
biznesowych wykorzystujących możliwości syste-
mu ERP i tych opartych na zewnętrznych rozwią-
zaniach, poszukiwać będą sposobu na uzyskanie 
przewagi konkurencyjnej.

Okazuje się bowiem, że w wielu firmach niewystar-
czające lub nazbyt wolno rozwijane okazują się 
funkcjonalności biznesowe związane np. z obsługą 
nowoczesnych kanałów sprzedaży, zarządzaniem 
zasobami ludzkimi czy planowaniem projektów. 
Decydujące okazują się też koszty – wdrożenie 
i zintegrowanie zewnętrznej aplikacji oferowanej 
w elastyczny sposób za pośrednictwem chmury 
obliczeniowej nierzadko jest tańsze, niż urucho-
mienie stosownego zestawu modułów funkcjo-
nalnych w ramach wykorzystywanego przez firmę 
systemu klasy ERP.

Takie potrzeby wymuszają na dostawcach oprogra-
mowania biznesowego wprowadzenie rozwiązań 
umożliwiających łatwą integrację systemów ERP 
z wieloma, potencjalnie nietypowymi aplikacjami 
opartymi na różnych technologiach. System ERP 
zaczyna pełnić rolę rozwiązania centralnego, inte-
grującego funkcjonalności i dane zapewniane przez 
wiele aplikacji tworzących rozbudowane środowi-
sko aplikacyjne.

[ corAz bArdziej heterogeniczne 
środowisko AplikAcji biznesowych ]
Tworzeniu heterogenicznych systemów wspierają-
cych zarządzanie procesami biznesowymi sprzyja 
również zjawisko określane mianem Shadow IT. 
W kolejnych latach rosnąć będzie liczba organizacji, 
w których to menedżerowie biznesowi będą mieć 
decydujące słowo w kontekście wyboru używanych 
aplikacji. W rezultacie, przedsiębiorstwa, w których 
rola departamentu IT zostanie zmarginalizowana, 
będą więc funkcjonować w realiach – lepiej lub go-
rzej – wzajemnie zintegrowanych aplikacji.

Tymczasem, systemy zbudowane z wielu połą-
czonych rozwiązań – zapewniających najlepsze 
w swoich klasach funkcjonalności – są trudniejsze 

Czym jest system ERP  
w czasach cyfrowej  
transformacji

Producenci rozwiązań 
klasy ERP prześcigają 
się w pomysłach 
i zapowiedziach 
zakładających 
wykorzystanie 
w ramach 
poszczególnych 
technologii Big 
Data w połączeniu 
z algorytmami uczenia 
maszynowego. 
Nowe funkcje mają 
na celu odciążenie 
użytkowników 
od najczęściej 
powtarzalnych działań 
i ograniczenie liczby 
błędów ludzkich. 
Potencjalnie jednak 
mają też proponować 
użytkownikom 
sposoby na najbardziej 
optymalną realizację 
operacji.
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w utrzymaniu od bardziej monolitycznych rozwią-
zań. Oczekiwany przez użytkowników dostęp do 
unikalnych funkcjonalności stwarza dodatkowe 
problemy, także w kontekście wymagań w zakresie 
łatwego dopasowywania oprogramowania wspie-
rającego procesy biznesowe do zmieniających się 
potrzeb organizacji. 

Z przeprowadzonych w 2016 roku analiz amerykań-
skiej firmy Software Advice wynika, że statystycz-
nie, w 66% firm nie znajduje zastosowania typowy 
system klasy ERP. Niemal połowa (44%) organizacji 
do obsługi typowych dla rozwiązania tej klasy pro-
cesów wykorzystuje różne, często niezintegrowane, 
aplikacje. Jednocześnie, ponad połowa (59%) firm 
zgłasza konieczność usprawnienia integracji proce-
sów biznesowych na poziomie danych, jako główny 
powód zainteresowania środowiskiem ERP. 

[ AutomAtyzAcjA nA szeroką skAlę 
i wbudowAne bezpieczeństwo ]
Producenci rozwiązań klasy ERP prześcigają się 
też w pomysłach i zapowiedziach zakładających 
wykorzystanie w ramach poszczególnych techno-
logii Big Data w połączeniu z algorytmami uczenia 
maszynowego. Nowe funkcje mają na celu odcią-
żenie użytkowników od najczęściej powtarzal-
nych działań i ograniczenie liczby błędów ludz-
kich. Potencjalnie jednak mają też podpowiadać 
użytkownikom sposoby na najbardziej optymalną 
realizację operacji. 

Łatwość pozyskiwania informacji o podaży potrzeb-
nych zasobów wprost od kontrahentów, danych na 
temat potrzeb rynku – z sieci społecznościowych 
i wielu innych kanałów kontaktu z klientami, a także 
precyzyjnych i wielowymiarowych analiz dotyczą-
cych bieżącego funkcjonowania organizacji, wspar-
tych możliwościami wprowadzania zmian na pozio-
mie operacyjnym w czasie rzeczywistym, pozwolą 
przenieść możliwości optymalizacji procesów bi-
znesowych na zupełnie inny poziom. Szczęśliwie, do 
pełnej automatyzacji biznesu jeszcze daleka droga. 
Choć pewnie już niebawem – wyposażony w odpo-
wiedni zbiór danych – system będzie w stanie sam 
podjąć najbardziej racjonalną biznesowo decyzję.
Warto dodać, że dzisiejsze rozwiązania wspierające 
zarządzanie są też dużo łatwiejsze i efektywniejsze 
w obsłudze niż poprzednie generacje takich syste-
mów. Jednocześnie, użytkownicy biznesowi są zde-
cydowanie bardziej zaznajomieni z technologiami 
IT, świadomi ich ograniczeń i możliwości. Powoduje 
to, że sposób obsługi nowoczesnych, wyposażonych 
w przyjazny interfejs obsługi, ale wyspecjalizowanych 
narzędzi biznesowych jest przyswajany przez użyt-
kowników dużo szybciej niż kiedyś. To z kolei oznacza, 
że dedykowane szkolenia przestają być potrzebne.

Znakiem naszych czasów jest również wzrost ska-
li zagrożeń IT, na które narażona jest większość 

organizacji biznesowych. Działania cyberprze-
stępców coraz częściej mają na celu pozyskanie 
cennych informacji – o produktach, klientach czy 
kontrahentach. Kwestią czasu jest więc fala ata-
ków wymierzonych w środowiska oprogramowania 
biznesowego, na czele z systemami ERP. W obliczu 
ekspotencjalnego wzrostu skali zagrożeń niezbęd-
ne staje się posiadanie różnego rodzaju zabezpie-
czeń wbudowanych w poszczególne warstwy śro-
dowiska IT – także na poziomie oprogramowania 
tak złożonego, jak środowiska ERP. Producenci 
takich systemów wyposażyli swoje rozwiązania 
m.in. w rozbudowane funkcje uwierzytelniania oraz 
monitorowania użytkowników oraz mechanizmy 
pozwalające na ochronę przetwarzanych danych. 
Z pewnością w tym obszarze jest jednak miejsce na 
kolejne usprawnienia.

[ rynek podzielony nA nowo ]
Zdaniem ekspertów Panorama Consulting, w miarę 
rozwoju funkcjonalności oraz skali wykorzystania 
systemów klasy ERP przestarzały staje się podział 
takich rozwiązań na segmenty pod względem skali 
obsługiwanych przedsiębiorstw. Nowe architek-
tury, wyspecjalizowane funkcje systemów, a także 
nowe sposoby ich wdrażania sprawiły, że klasyczna 
klasyfikacja oprogramowania na trzy, zróżnicowane 
pod względem funkcjonalności i skali potencjalnie 
wspieranych przedsiębiorstw, straciła sens. Potrze-
bom największych, światowych organizacji jest dziś 
w stanie sprostać szersze grono rozwiązań niż tylko 
– zaliczane do segmentu Tier 1 – systemy Oracle, 
SAP i Microsoft Dynamics. Zatarcie granic pomiędzy 
poszczególnymi także i w tym wymiarze zmusza 
klientów do bardziej wnikliwej analizy dostępnych 
na rynku rozwiązań. Równolegle, oznacza to, że 
konkurencja pomiędzy dostawcami zintegrowa-
nego oprogramowania wspierającego zarządzanie 
przybiera na sile. To z kolei potencjalnie oznacza 
spadek cen licencji systemów tego typu. 

Po monolitach, a następnie wielomodułowych 
systemach, dziś rozwój oprogramowania klasy ERP 
zmierza w kierunku stworzenia ujednoliconych 
platform systemowych, które – wyposażone we 
wszystkie potrzebne danej organizacji funkcjonalności 
– pełnić będą funkcję centralnego środowiska 
operacyjno-informacyjnego. Obecnie, przynajmniej 
wśród bardziej świadomych menedżerów, dominuje 
przekonanie, że konkretny proces biznesowy można 
z powodzeniem oprzeć na modelu proponowanym przez 
dostawcę systemu, o ile nie stanowi on o unikalności 
biznesu danej firmy.

Piotr Waszczuk
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Urządzenia mobilne zmieniły sposób komunikacji, ułatwiły nam codzienne życie. W naszej 
kieszeni mamy dostęp do poczty, map, najświeższych informacji i notowań giełdowych, a także… 
funkcji typowych dla zintegrowanych systemów klasy ERP.

Smartfon lub tablet staje się ważnym narzędziem 
biznesowym, pozwalającym na zarządzanie firmą 
gdziekolwiek jesteśmy. Nic dziwnego, że wszyscy 
czołowi dostawcy ERP oferują dedykowane roz-
wiązania dla urządzeń mobilnych. Dodatkiem są 
funkcje ułatwiające korzystanie z „dużych” sy-
stemów z poziomu komputerów przenośnych, 
np. w podróży.

[ biznes jest wszędzie ] 
Jeden z operatorów telefonicznych promował nie-
gdyś takim hasłem dostęp do internetu mobilnego. 
Hasło to jest teraz jeszcze bardziej aktualne. Mo-

bilny dostęp do szybkiego internetu, powszech-
ność dostępu do sieci Wi-Fi, a także stosunkowo 
tani roaming wewnątrz Unii Europejskiej sprawiły, 
że swobodne korzystanie z zasobów sieciowych 
jest łatwiejsze niż kiedykolwiek wcześniej. Wszy-
scy możemy swobodnie komunikować się z innymi, 
być zawsze online i w dowolnym miejscu korzystać 
z narzędzi biznesowych. 

Rozwój technologii sprawił, że na rynku upo-
wszechniły się rozwiązania, pozwalające na sto-
sunkowo wygodne wykonywanie obowiązków 
służbowych z dala od miejsca pracy. Pozwalają na 
to notebooki z akumulatorami wystarczającymi na 
10 godzin działania, a także nowoczesne tablety, 
ich hybrydy i smartfony. Jednocześnie, mniejsze 
wyświetlacze w telefonach oraz ich dotykowy 
ekran zmieniają sposób korzystania z oprogramo-
wania. Dlatego niezbędne jest dedykowane opro-
gramowanie, które umożliwi komfortową pracę, 
niezależnie czy jesteśmy w pociągu, na lotnisku, 
czy w centrum handlowym. Takich rozwiązań na 
rynku jest coraz więcej.

[ łAtwiejsze korzystAnie z systemów erp 
nA urządzeniAch mobilnych ] 
Dostawcy rozwiązań wspierających zarządzanie, 
w tym systemów klasy ERP, dość szybko dostrzegli 
potrzeby związane z mobilnością biznesu. Na rynku 
dostępnych jest wiele, zróżnicowanych pod kątem 
możliwości, aplikacji mobilnych. Widoczna jest też 
specjalizacja oprogramowania mobilnego – aplika-
cje takie, aby zapewnić jak najwyższą użyteczność 
– dysponują często dość ograniczonym, ale w pełni 
wystarczającym do realizacji określonych zadań, 
zestawem funkcji. 

W zależności od dostawcy i specyfiki oprogramo-
wania, różne są jego możliwości. Czasem obejmują 
one monitoring pozwalający na sprawdzenie listy 
ostatnich transakcji, przejrzenie stanów magazy-
nowych, statusów zamówień. Niektóre aplikacje 
umożliwiają akceptację dokumentów, stworzenie 
oferty czy wystawianie faktur. Odrębną grupę sta-

 Biznes 
w smartfonie,   
smartfon w biznesie

Smartfon i tablet nie zastąpią typowego komputera. Stają 
się jednak wygodniejsze w przypadkach wymagających 
szybkiej reakcji lub dostępu do danych. Telefon czy tablet 
sprawdzi się przy edycji już ustalonych zadań, dodawaniu 
uwag, przeglądaniu raportów czy raportowaniu 
prostych operacji. Przy bardziej złożonych operacjach 
lepszym rozwiązaniem będzie bardziej kompleksowa 
aplikacja. Ważne, że twórcy oprogramowania coraz lepiej 
to rozumieją i starają się wykorzystać mocne strony 
poszczególnych typów urządzeń.
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nowią wyspecjalizowane aplikacje dedykowane 
poszczególnym działom i zespołom.

Oferowane są aplikacje oparte na funkcjonalności 
ERP lub ją rozszerzające, m.in. dla przedstawicieli 
handlowych, serwisantów, dostawców, a nawet pra-
cowników produkcji. Smartfony i tablety świetnie 
sprawdzają się w rękach pracowników terenowych. 
Niezależnie od tego, czy są to rozwiązania konsu-
menckie, czy specjalistyczny sprzęt oferujący dodat-
kowe funkcjonalności przydatne w biznesie. Główną 
korzyścią jest łatwy i szybki dostęp do potrzebnych 
narzędzi. świetnym przykładem jest tu ponad 100 
aplikacji wydanych przez IBM w ramach platformy 
MobileFirst. W Polsce korzystają z niej m.in. dorad-
cy biznesowi w Alior Banku. W ofercie IBM znajdują 
się aplikacje mobilne dla różnych gałęzi przemysłu, 
starające się odpowiedzieć na konkretne potrzeby 
przedsiębiorstw. Przykładem jest aplikacja Network 
Tech, mająca wspierać serwisantów sieci telekomu-
nikacyjnych, czy aplikacja do zarządzania hotelami.

[ mobilne wspArcie zArządzAniA ] 
Osobną grupę stanowią narzędzia dla kadry zarzą-
dzającej. Niektórzy producenci oprogramowania 
posunęli się jeszcze dalej i oferują dla tej grupy od-
biorców  nie tylko smartfony i tablety, lecz także 
smartwatche. W ofercie SAP dostępnych jest np. 
kilkanaście aplikacji dla Apple Watch. Wspierają 
one m.in. obieg dokumentów, czy komunikację 
w ramach organizacji. 

Warto dodać, że z poziomu urządzeń przenośnych 
– za pośrednictwem przeglądarki internetowej – do-
stępne mogą być pełne wersje funkcjonalne wdrożo-
nych w firmie systemów wspierających zarządzanie. 
W interfejs webowy wyposażona jest większość no-
woczesnych rozwiązań, nic więc nie stoi na przeszko-
dzie, aby wykorzystać je poprzez smartfon czy tablet. 
W niektórych przypadkach dyskusyjna pozostaje 
jednak użyteczność i ergonomia pracy. Dotykowy 
ekran urządzeń mobilnych ma w końcu ograniczoną 
wielkość i w związku z tym swoją specyfikę.

[ przetwArzAnie, zAmiAst tworzeniA ] 
Smartfon i tablet nie zastąpią typowego kompu-
tera. Stają się jednak wygodniejsze w przypadkach 
wymagających szybkiej reakcji lub dostępu do da-
nych. Telefon czy tablet sprawdzi się przy edycji już 
ustalonych zadań, dodawaniu uwag, przeglądaniu 
raportów czy raportowaniu prostych operacji. Przy 
bardziej złożonych operacjach lepszym rozwią-
zaniem będzie bardziej kompleksowa aplikacja. 
Ważne, że twórcy oprogramowania coraz lepiej to 
rozumieją i starają się wykorzystać mocne strony 
poszczególnych typów urządzeń.

Za sprawą efektów synergii pomiędzy poszczegól-
nymi platformami możliwe jest dziś rozpoczęcie 
pracy na jednym urządzeniu oraz jej ukończenie na 

zupełnie innym. Część takich rozwiązań dostarczają 
już systemy operacyjne, zwłaszcza rozwiązania firmy 
Apple. Dzięki funkcji hand-off możemy np. odebrać 
połączenie z telefonu na komputerze albo szybko ot-
worzyć wiadomość e-mail, którą zaczęliśmy tworzyć 
na telefonie, aby dokończyć ją na innym urządzeniu. 
Podobne możliwości coraz częściej dostępne są też 
w systemach wspomagających zarządzanie. Może-
my mieć dostęp do naszych danych na dowolnym 
urządzeniu i szybko się pomiędzy nimi przełączać.

[ zAwsze tAm, gdzie klienci ]
Odpowiednie wykorzystanie urządzeń mobilnych 
w przedsiębiorstwie pozwala na zaoszczędzenie czasu 
i pieniędzy. Możemy pracować niezależnie od miejsca 
i nie tracimy cennych chwil. Dzięki urządzeniom mo-
bilnym i chmurze zawsze mamy dostęp do danych nie-
zależnie od miejsca. Możemy reagować natychmiast 

na wszelkie zaistniałe sytuacje. Urządzenia mobilne 
usprawniają proces komunikacji i wpływają na szybszy 
przepływ informacji oraz dokumentów. Smartfony 
mogą znacząco usprawnić część procesów. Dzięki 
temu efektywność naszego biznesu powinna znaczą-
co się poprawić, a to oznacza również większe zyski.

Na rozwiązania mobilne w biznesie należy jednak 
spojrzeć także z perspektywy klienta. W zastosowa-
niach konsumenckich technologie mobilne są prze-
cież wykorzystywane na skalę jeszcze większą niż 
w celach firmowych. I tak, prowadząc działalność 
handlowo-usługową, warto rozważyć wdrożenie 
wyspecjalizowanych systemów wspierających m-
-commerce, czyli handel za pośrednictwem urzą-
dzeń mobilnych. W kontekście zapewnienia jak 
najlepszych doświadczeń klienta warto pamiętać 
o dostosowaniu stron internetowych do urządzeń 
mobilnych. Jedną z ich cech jest tzw. Responsive 
Web Design, czyli dostosowywanie się ich wyglądu 
do różnej wielkości ekranu. Po dedykowane aplika-
cje wspierające kontakty z klientami warto sięgnąć 
m.in. podczas organizacji konferencji.

Rozwój technologii sprawił, że na rynku upowszechniły 
się rozwiązania, pozwalające na stosunkowo wygodne 
wykonywanie obowiązków służbowych z dala od miejsca 
pracy. Pozwalają na to notebooki z akumulatorami 
wystarczającymi na 10 godzin działania, a także 
nowoczesne tablety, ich hybrydy i smartfony. Jednocześnie, 
mniejsze wyświetlacze w telefonach oraz ich dotykowy 
ekran zmieniają sposób korzystania z oprogramowania. 
Dlatego niezbędne jest dedykowane oprogramowanie, które 
pozwoli na komfortową pracę, niezależnie czy jesteśmy 
w pociągu, na lotnisku, czy w centrum handlowym. 

Piotr Waszczuk
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Odpowiedź na pytanie o to, jakie unikalne funkcjonalności powinien mieć system, który zapewni 
– odpowiednie dla dzisiejszych czasów – wsparcie biznesu, nie jest łatwa. W dużej mierze zależy od 
specyfiki prowadzonego biznesu. Są jednak obszary, na które warto zwrócić szczególną uwagę.

Systemy biznesowe, w tym narzędzia wspomagające 
zarządzanie, działalność operacyjną oraz raportowa-
nie i analizy, stanowią jedną z najszybciej rozwijają-
cych się klas oprogramowania. Ich funkcjonalność 
coraz częściej wykracza poza ramy nakreślone tra-
dycyjnymi rozwiązaniami. Odpowiada to potrzebom 
firm, które – zwłaszcza w przypadku dynamicznie 
rozwijających się organizacji – nie dają zamknąć się 
w typowym podziale na klasy narzędzi biznesowych. 
Poniżej opisujemy krótko, o jakie potrzeby chodzi.

[ zwinnA produkcjA odkrytA nA nowo ]
Wymagania sektora produkcyjnego względem sy-
stemów takich jak ERP od lat koncentrują się na jak 
najlepszym wykorzystaniu dostępnych zasobów  
– zarówno kapitału, jak i mocy wytwórczych. Reali-
zacji tego celu sprzyja m.in. optymalizacja działań 
związanych z planowaniem i harmonogramowaniem 
produkcji, eliminacja błędów ludzkich i nieplano-
wanych przestojów, a także ograniczenie skutków 
zaplanowanych przerw. W tego typu funkcjonalności 
– uwzględniające potrzeby specyficzne dla działań 
produkcyjnych o różnym charakterze – wyposażona 
jest większość systemów biznesowych skierowanych 
do sektora przemysłowego. Należy jednak zwrócić 
uwagę, że hasłem ERP określane bywają również roz-
wiązania pozbawione funkcjonalności związanych 
z wykorzystaniem zasobów produkcyjnych.

W sektorze produkcyjnym systematycznie rośnie 
też skala stosowania różnego rodzaju danych. Im 

większa szczegółowość dostępnych informacji na 
temat przebiegu poszczególnych, powiązanych ze 
sobą procesów, tym szersze możliwości ich wyko-
rzystania. Firmy produkcyjne sięgają więc po no-
woczesne, wydajne środowiska analityczne, aby 
działać lepiej i na podstawie podpartych danymi 
decyzji uzyskiwać przewagę nad konkurencją, a jed-
nocześnie uelastycznić własne procesy biznesowe 
i działać w sposób bardziej zwinny. W takich firmach 
potrzebne stają się systemy otwarte na zmiany, ła-
twe do integracji z usługami zewnętrznych firm, 
a także przyjazne dla użytkowników. Natomiast 
narzędzia analityczne stają się częścią – lub wręcz 
fundamentem - nowoczesnych systemów ERP.

Krytyczny staje się również sprawny dostęp do 
aktualnych danych dotyczących bieżących moż-
liwości produkcyjnych, realizacji zleceń w toku czy 
zapasów magazynowych. Co więcej, takie dane są 
coraz częściej bezpośrednio udostępniane partne-
rom biznesowym – i tu potrzebne są nowoczesne 
mechanizmy integracji i wymiany informacji. Przej-
rzystość staje się bowiem fundamentem efektyw-
ności współzależnych organizacji działających 
w ramach jednego łańcucha wartości biznesowej. 

W sektorze przemysłowym pojawiają się jednak 
projekty mające na celu wprowadzenie szerszych 
zmian – wdrożenie nowych modeli biznesowych, wy-
korzystanie nowych technologii lub form kooperacji 
z podwykonawcami, a także nawiązanie bezpośred-

Specjalizacja 
funkcjonalności ERP 
dostosowana 
do konkretnych 
sektorów

Specjalizacja 
funkcjonalności to 
jeden z istotniejszych 
trendów widocznych 
na rynku rozwiązań 
wspierających 
zarządzanie. Przybywa 
funkcji – choć być 
może opartych na 
istniejących wcześniej 
mechanizmach 
– dopasowanych 
do specyficznych 
wymagań branż 
takich jak: energetyka, 
edukacja, ochrona 
zdrowia, budownictwo 
czy sektor administracji 
publicznej. Bywa, 
że wspomniane 
mechanizmy 
wykorzystują 
niedostępne 
wcześniej rozwiązania 
technologiczne.
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nich relacji z odbiorcami. Okazuje się bowiem, że o ile 
za sprawą nowych technologii skróceniu ulegają glo-
balne łańcuchy dostaw, o tyle dla niektórych firm 
produkcyjnych kuszący staje się model działania 
oparty na bezpośrednich relacjach z odbiorcami.

[ zintegrowAnA logistykA ]
W obliczu rosnącej złożoności łańcuchów dostaw 
– i presji czasu wynikającej z oczekiwań klientów, 
jak również chęci ograniczenia stanów magazyno-
wych – na znaczeniu zyskują mechanizmy zarezer-
wowane jeszcze kilka lat temu dla dedykowanych 
systemów logistycznych. Duże znaczenie mają też 
funkcje pozwalające na sprawną wymianę infor-
macji pomiędzy podmiotami zaangażowanymi na 
kolejnych szczeblach łańcucha dostaw. Powoduje 
to, że praktycznie wszyscy wiodący dostawcy roz-
wiązań ERP wzbogacają je o specjalistyczne modu-
ły kompleksowo wspierające obszary gospodarki 
magazynowej, transportu i planowania złożonych 
łańcuchów dostaw. Choć wcześniej rozbudowane 
funkcjonalności tego typu zarezerwowane były czę-
sto dla niezależnych rozwiązań branżowych.

lepsze zarządzanie łańcuchami dostaw, jako ele-
mentem zintegrowanego środowiska biznesowego, 
umożliwia podniesienie efektywności zaopatrzenia 
i spedycji przy jednoczesnym zmniejszeniu kosztów 
takich działań. Wiele, często punktowych optyma-
lizacji staje się możliwe za sprawą automatyzacji 
wybranych działań operacyjnych, a do szerszego 
zastosowania – funkcji analitycznych. Ponadto, 
lepsza optymalizacja tras, możliwość reagowania 
w czasie rzeczywistym na nieprzewidziane zdarzenia, 
a także prognozowania zdarzeń mających poten-
cjalny wpływ na dostawy ułatwia pracę spedytorów 
i pozwala lepiej wykorzystywać flotę pojazdów. Op-
tymalizacje są widoczne również w obszarze obsługi 
klienta. Systemy wspierające działalność logistyczną 
stają się bardziej dostępne dla klientów – także deta-
licznych, co widać choćby po możliwości swobodnej 
weryfikacji przebiegu procesu dostawy na stronach 
internetowych usługodawców.

Na potrzeby firm transportowych i dystrybucyjnych 
wpływają też zmiany legislacyjne, m.in. w zakresie 
dokumentacji przewożonych towarów, np. pomię-
dzy krajami członkowskimi Unii Europejskiej. śro-
dowiska klasy ERP wspomagają funkcjonowanie 
mechanizmów kontrolnych związanych z trans-
portem dóbr potencjalnie niebezpiecznych, czy 
żywności lub lekarstw. W tym kontekście naturalne 
wydaje się dziś sprzężenie systemów biznesowych 
z czujnikami monitorującymi trasę oraz warunki, 
w jakich transportowane, a następnie magazy-
nowane są szczególnie newralgiczne towary. Rolę 
takich czujników pełnić mogą oczywiście również 
środowiska internetu rzeczy.

[ erp otwArty nA klientA ]
Sektor handlu i usług w naturalny sposób skupia 
się na zapewnieniu jak najlepszego poziomu ob-
sługi klienta. Przekłada się to na wiele wymagań 
dotyczących przebiegu procesów biznesowych, 

jak również wspierających je rozwiązań IT. Syste-
my wspierające zarządzanie w firmach o profilu 
handlowym lub usługowym koncentrują się nie 
tylko na zapewnieniu jak najsprawniejszego funk-
cjonowania organizacji, lecz także na wsparciu jej 
funkcjonowania na styku z odbiorcami. Rozbudo-
wane funkcje związane z planowaniem sprzedaży, 
ofertowaniem lub zarządzaniem relacjami z klien-
tami nie są niczym specjalnie nowym. Coraz częściej 
jednak systemy ERP stanowią centralne rozwiązanie 
ułatwiające wielokanałowe kontakty z klientami, 
a także działania mające na celu zmaksymalizowa-
nie pozytywnych doświadczeń w relacjach z firmą 
lub marką. Ważne są jednak funkcje umożliwiające 
maksymalizację rentowności transakcji, przy ogra-
niczeniu kapitałochłonności działania.

Na tym tle wyróżnia się sektor usług profesjonal-
nych. Specyfika działalności firm doradczych, IT czy 
inżynieryjnych wymaga działania na konkurencyj-
nym rynku, który charakteryzuje się wysokim po-
pytem na kompetencje w tego typu działalności. 
Ogromną wagę w związku z tym przywiązuje się 
m.in. do efektywności wykorzystania zasobów, 
harmonogramowania projektów oraz precyzyjnego 
i szczegółowego rozliczania zleceń. 

Sposobem na zmniejszenie kosztów pracy ma być 
szerokie wykorzystanie mechanizmów automaty-
zacji, narzędzi ułatwiających planowanie zadań, 
a także funkcji pracy zespołowej. Krytycznego 
znaczenia nabierają tu funkcje dostępne – i zop-
tymalizowane pod kątem urządzeń mobilnych, 
a także narzędzia prognostyczne umożliwiające 
eliminowanie przestojów i minimalizowanie kosz-
tów działalności, w szczególności ewentualnych 
strat i kar finansowych związanych z opóźnieniami 
w realizacji projektów.

[ nowe technologie, specjAlizAcjA  
orAz integrAcjA ]
Oczywiście potencjał dzisiejszych systemów klasy 
ERP nie jest ograniczony do tych trzech branż. Jest 
dokładnie odwrotnie. Specjalizacja funkcjonalności 
to jeden z istotniejszych trendów widocznych na 
rynku rozwiązań wspierających zarządzanie. Przy-
bywa funkcji – choć być może opartych na istnie-
jących wcześniej mechanizmach – dopasowanych 
do specyficznych wymagań branż takich jak: ener-
getyka, edukacja, ochrona zdrowia, budownictwo 
czy sektor administracji publicznej.

Bywa, że wspomniane mechanizmy wykorzystują 
niedostępne wcześniej rozwiązania technologicz-
ne, dzięki którym możliwe staje się przetworzenie 
większych ilości danych w krótszym czasie, co prze-
kłada się na możliwość dostarczenia użytkownikom 
informacji potrzebnych do podejmowania decyzji 
praktycznie w czasie rzeczywistym. Zdarza się też, 
że opierają się wyłącznie na odpowiedniej konfigu-
racji istniejących wcześniej funkcji.

W sektorze 
produkcyjnym 
systematycznie rośnie 
skala wykorzystania 
różnego rodzaju 
danych. Im większa 
szczegółowość 
dostępnych informacji 
na temat przebiegu 
poszczególnych, 
powiązanych ze 
sobą procesów, tym 
szersze możliwości ich 
zastosowania. Firmy 
produkcyjne sięgają 
więc po nowoczesne, 
wydajne środowiska 
analityczne, aby 
działać lepiej i na 
podstawie podpartych 
danymi decyzji 
uzyskiwać przewagę 
nad konkurencją, 
a jednocześnie 
uelastycznić 
własne procesy 
biznesowe i działać 
w sposób bardziej 
zwinny. W takich 
organizacjach 
potrzebne stają się 
systemy otwarte na 
zmiany, łatwe do 
integracji z usługami 
zewnętrznych firm.

Piotr Waszczuk
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Nowoczesny CRM to nie jest jednorazowy projekt IT, tylko długotrwała budowa kultury i struktury 
organizacyjnej, skoncentrowanej na rozwijaniu najlepszych doświadczeń na wszystkich punktach 
styku z klientem. Rzecz to bardzo trudna, ale czy nadmiernie kosztowna? Niekoniecznie…

W dużej części cała strategia zarządzania doświad-
czeniem klientów skupia się na zmianie mentalności 
wśród pracowników, usunięciu silosów w kanałach 
realizujących marketing, sprzedaż i obsługę klienta. 
Nie jest to, wbrew pozorom, niemożliwe. Za pomocą 
odpowiednich narzędzi i zachowań można to osiągnąć.

[ sprzedAż to seriA doświAdczeń klientA 
z orgAnizAcją ]
Wszystko zaczyna się od zrozumienia klienta i jego 
punktu widzenia. Zgodnie z ideą Customer Experience 
Management (CEM), firmy powinny rozpocząć ewen-
tualne zmiany od poznania jego potrzeb, życzeń i ce-
lów, jakie chce on osiągnąć,  nabywając oferowany 
produkt lub usługę. Ze względu na zróżnicowanie tych 
potrzeb, w wielu przypadkach okaże się niezbędne 
przeprowadzenie segmentacji klientów. Trudno jest 
wdrożyć koncepcję CRM z CEM w organizacji, w któ-
rej np. każdy kanał styku z klientem (marketing-
-sprzedaż-obsługa) funkcjonuje w silosie, brakuje 
jasnej segmentacji klientów, nie ma jednoznacznie 
zdefiniowanego pojęcia klient, a Rada Nadzorcza  
– bądź akcjonariusze – oczekują znaczącego wzrostu 
przychodów w krótkim czasie.

Każdy kontakt klienta z naszym produktem lub firmą 
tworzy w nim pewne doświadczenia, z których w mniej-
szym lub większym stopniu zdaje sobie sprawę. Suma 
tych wszystkich doświadczeń, w długim okresie, wpły-
wa na jego decyzje zakupowe, tj. wybór sprzedawcy, 
produktu lub usługi. Zarządzanie doświadczeniem 
klientów – przy wsparciu systemów IT – polega na takim 
kształtowaniu procesów w firmie, aby na każdym etapie 
zakupowym i przez czas nawiązanych relacji, wszystkie 
kontakty z firmą (najlepiej poprzez omnichannel) za-

pewniały klientowi maksimum satysfakcji i wyróżniały 
się na tle konkurencji.

[ zAdbAnie o lojAlność klientA ]
Głównym celem koncepcji CRM jest poznanie po-
trzeb obecnych i przyszłych klientów, zapropono-
wanie im wszystkich możliwych działań, które te 
potrzeby w pełni spełniają. Strategia dotycząca 
CRM ma za zadanie wykształcić odpowiednie re-
lacje firmy z klientem podczas każdego kontaktu. 
Ponadto, ważnym czynnikiem jest usprawnienie 
komunikacji między pracownikami różnych dzia-
łów w przedsiębiorstwie, tak aby mogli oni jeszcze 
swobodniej kontaktować się zarówno z klientami, 
jak i między sobą. Proces komunikowania odbywa się 
przy wykorzystaniu dostępnych narzędzi. Odpowied-
nie procedury omnichannel są tworzone – z jednej 
strony – na potrzeby marketingowe, sprzedażowe 
i komunikacyjne, a z drugiej – obsługowe. Służą do 
usystematyzowania pracy wewnątrz firmy.

Kompleksowy CRM to pełen zestaw narzędzi i procedur, 
które umożliwiają skuteczne zarządzanie kontaktami 
z klientem i gromadzenie informacji o nim. Wysoka 
jakość usług oferowanych klientom i pełen profesjo-
nalizm budują i umacniają jego lojalność. Z czasem, 
właśnie z tego tytułu, firma zaczyna czerpać zysk i od-
notowywać większe przychody. 

[ ujednolicenie doświAdczeń klientA 
w wielu kAnAłAch ]
Nowoczesny system CRM to krok do przodu dla wielu 
przedsiębiorstw w skutecznym ich zarządzaniu.  Za jego 
pośrednictwem bezproblemowo i profesjonalnie moż-
na zarządzać relacjami i punktami styku, przechowy-

OMNICHANNEL

 Kliencie drogi, 

zostań jak najdłużej 
z moją firmą

Trudno jest 
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akcjonariusze  
– oczekują znaczącego 
wzrostu przychodów 
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wać wszystkie informacje o klientach oraz na bieżąco je 
aktualizować. W jednym miejscu znajdują się wszystkie 
dane, dokumenty oraz zapisy o przeszłych, teraźniej-
szych i przyszłych zadaniach - predykcja zachowań na 
bazie historii, analiz Big Data, trendów, innych segmen-
tów, działań konkurencji itd. Wszystkie akcje sprze-
dażowe stają się łatwiejsze, ponieważ dedykowane 
narzędzia sprawiają, że odbywają się według określo-
nego i sprawdzonego schematu. Klient nie otrzymuje 
sprzecznych komunikatów i ofert, nie dobiera kanału 
kontaktu do przeżycia określonego doświadczenia. 
Przykładowo, prezent w online jest korzystniejszy niż 
w ofercie offline, oferta nie jest bogatsza, gdy składa 
się reklamację lub zgłasza zamiar odejścia od firmy, nie 
zostaje przełączony po kilka razy od agenta do agen-
ta, live chat pozwala zrealizować to samo co wizyta 
w punkcie sprzedaży-obsługi itd.

Niezadowolenie z obsługi i innych kontaktów z orga-
nizacją są często czynnikiem prowadzącym do rezyg-
nacji z usług danej firmy (tzw. churn). Jak wiele firm się 
przekonało, utrzymanie klienta jest kilkakrotnie tańsze 
niż jego odzyskanie i pozyskanie nowego. Odpowied-
nie zarządzanie procesami i zachowaniem wszystkich 
pracowników może przysłużyć się do zbudowania sil-
nych i długotrwałych relacji, a w rezultacie wyższych 
przychodów. Na tym głównie zależy Radzie Nadzorczej, 
właścicielom firmy, funduszowi inwestycyjnemu czy 
akcjonariuszom.

[ wyodrębnienie kluczowych punktów 
styku klient-firmA ]
Projektowanie doświadczeń klientów pod CRM to do-
kładne opracowanie i optymalizacja procesów obsługi 
przy użyciu wszystkich form komunikacji (tj. kontaktu 
osobistego, telefonicznego, www, poprzez e-mail, chat, 
SMS, listownego, social media) i na każdym etapie cyklu 
życia relacji z klientem (przed zakupem, podczas zaku-
pu oraz po zakupie). Punktów styku klient-firma może 
być nawet kilkadziesiąt w całym cyklu życia klienta. 
Dlatego istotne jest wyodrębnienie tych kluczowych 
z punktu widzenia twojego klienta. Tak aby nie inwe-
stować w rozwój tych, do których klient nie przywiązuje 
znaczącej wagi.

Wdrożenie CRM z sukcesem to nie wszystko. Należy 
bowiem wymiernie i policzalnie zarządzać doświad-
czeniami klientów. Można rozpocząć od mierzenia 
średniej długości relacji klienta z firmą, ilości reko-
mendacji generowanych przez klientów, wzrostu 
nowych klientów w stosunku do populacji danego 
segmentu itd. Warto cyklicznie sprawdzać, czy to, co 
proponujemy, jest tym, czego rzeczywiście oczekuje 
klient, oraz czy jest to na pewno unikalne na rynku? 
Oczywiście są firmy, które boleśnie odczuły wyniki 
takich badań, kiedy okazuje się, że klient bardzo prze-
ciętnie ocenia doświadczenia i nie zauważa różnicy 
między nami a konkurencją. Wtedy mamy jeszcze 
większy problem do rozwiązania.

W zależności od rodzaju relacji B2C czy B2B, proces 
sprzedażowy może trwać: kilka minut, kilka dni, mie-
sięcy lub nawet lat. Nie zawsze tzw. leady (dane kon-
taktowe do potencjalnych klientów będących w grupie 
docelowej), które udało nam się pozyskać, są obecnie 
w danym momencie zainteresowane zakupem. Nie 
znaczy to jednak, że nie mogą przekształcić się one 
w klientów za jakiś czas. Nasz potencjalny odbiorca 
może nie mieć aktualnie budżetu, nie odczuwać po-
trzeby zakupu, może jeszcze posiadać działające pro-
dukty naszej konkurencji lub korzystać z jej usług na 
mocy podpisanych wcześniej umów. Jeżeli wierzymy 
w to, że dany lead może zaowocować wartościowym dla 
nas klientem, musimy ten okres i dane monitorować 
przy użyciu CRM. Ale na pewno nie można przez ten 
czas pozostawać biernym.

[ dziAłAniA mArketingowo-sprzedAżowe 
oddziAłujące nA „leAdA” ]
Współpraca marketingu, sprzedaży oraz contact 
center może przyczynić się do stworzenia naprawdę 
skutecznego programu budowania relacji z potencjal-
nymi klientami. Zaplanowanie interakcji, wcześniejsze 
przygotowanie narzędzi (badań, gadżetów, eventów 
itp.) oraz dopasowanie ich do poszczególnych klientów 
przyniosą dużo więcej korzyści, niż działania ad hoc. 
Nowoczesne platformy IT, dedykowane CRM i CEM, 
wspomniane działania skoordynują i zaplanują, tak 
aby jeden pracownik lub planowane działanie nie było 
sprzeczne z planami drugiego pracownika. Proces pod-
trzymywania relacji z potencjalnymi klientami, którzy 
obecnie nie są jeszcze gotowi na zakup, jest bardzo 
istotny dla każdej firmy. Są to przemyślane i zaplano-
wane działania marketingowo-sprzedażowe, mają-
ce na celu oddziaływanie na „leada”. Obejmują one: 
budowanie relacji, zaufania i pozytywnego wizerunku 
naszej marki oraz cykliczne badanie zainteresowania 
oferowanymi przez nas usługami lub produktami. Te 
wszystkie wysiłki mają procentować w przyszłości, gdy 
klient przystąpi do podejmowania decyzji o zakupie 
bądź my, jako firma – pośrednio lub bezpośrednio  
– stworzymy jego potrzebę.

Wbrew pozorom, dla wielu sprzedawców i niektórych 
dyrektorów sprzedaży nadal najlepszym CRM-em jest 
pakiet Office 365. Gdy pracownik działa na bazie kil-
kudziesięciu klientów, w zupełności wystarczy arkusz 
Excel, SharePoint oraz OneDrive do zapisywania i pla-
nowania działań. Analizy i wyniki można przedstawiać 
przy użyciu narzędzi Business Intelligence, np. PowerBI, 
QlikView itp. Jeśli skala prowadzonych akcji jest więk-
sza, warto pomyśleć o zautomatyzowaniu tych zadań 
w CRM oraz powiązać go z nowoczesną analityką pre-
dykcyjną BI/AI.

Na rynku dostępnych jest wiele aplikacji typu Marke-
ting & Sales Automation, jak też systemów klasy CRM 
zawierających te funkcjonalności w standardzie. Umoż-
liwiają one zintegrowanie w jednym miejscu wszystkich 
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interakcji z potencjalnymi klientami, a także ich ana-
lizę za pomocą wyznaczonych mierników. Aplikacje te 
mogą okazać się również przydatne w tak istotnej – ale 
czasami niezwykle trudnej – sprawie, jak przypomnie-
nie o wcześniej zaplanowanych działaniach.

Gartner przewiduje wzrost rynku rozwiązań CRM 
o 13,3% rok do roku, a jego wartość – 36 mld USD 
w 2017 roku. Czołowych czterech graczy na rynku 
systemów CRM, jak się okazuje, targetuje firmy z ob-
rotem ok. 10 mln USD i zatrudniających w pobliżu 100 
pracowników. Ponieważ pojawiła się silna konkurencja, 
coraz odważniej radzą sobie start-upy oferujące nisko-
kosztowe systemy CRM, a wiele z nich to bezpłatne, 
alternatywne platformy z otwartym kodem. Wdrożenie 
i posiadanie systemu CRM przestało być domeną du-
żych firm i korporacji. 

żyjemy w bardzo ciekawych czasach. Oferowane są nam 
setki przeróżnych biznesowych aplikacji, dziesiątki na-
rzędzi do komunikacji i generowania potencjalnych 
klientów. Dzięki możliwościom technologicznym może-
my prowadzić biznes z każdego miejsca na ziemi, a mar-
keting dawno przestał opierać się na reklamie. Narzędzia 
stosowane do tej pory po prostu nie spełniają już swojej 
roli. Jak zatem powinno wyglądać rozwiązanie zawiera-
jące te wszystkie funkcje i dodatkowo niewymagające 
kosztownego wdrożenia i miesięcy testowania?

[ niezbędne cechy nowoczesnego crm ]
W dobie ery digital i e-commerce każdy przedsiębiorca 
chce mieć CRM z wbudowanym marketing automation, 
API do sklepu online i social media, zaawansowaną anali-

tyką biznesową, systemem księgowym oraz magazynem 
online. Także mobilny i social CRM już nie jest opcjo-
nalnym dodatkiem, tylko stał się standardem. Również 
bardzo silnie poczynają sobie start-upy zajmujące się 
Big Data i analityką predykcyjną, oferują gotowe plat-
formy jako suplement do działającego „dużego” CRM-a. 
Szybsza analiza omnichannel powoduje skuteczniejsze 
wskazywanie okazji sprzedażowych i kierunek, do któ-
rego działania prospektingowe mają być skierowane. 
Dlatego tak ważne staje się, aby nowoczesne CRM-y 
odwzorowywały ścieżkę zakupową klienta (customer 
journey) wskroś wszystkich kanałów i punktów styku.

Nowoczesna firma oczekuje widoku Google/Adobe 
Analytics w obrębie ekranu CRM, np. poprzez inte-
grację z raportem Google MultiChannel Funnel. Idąc 
dalej, zespoły sprzedażowe mogą przygotowywać 
w real time spersonalizowane oferty specjalne dla tar-
getowanego segmentu czy indywidualnego klienta. 
Jednak firmy działające na kilkudziesięciu rynkach, na 
wielu wersjach językowych i oferujących kilkanaście 
metod płatności, oczekują kolejnego rozwiązania, 
czyli oprogramowania content marketing w ramach 
CRM-a. Wszystko, aby dynamiczne e-maile i strony 
www (landing page) oraz cały proces podtrzymywania 
relacji z potencjalnymi klientami (leads nurturing), 
pozwalały – na bazie zebranych informacji – jeszcze 
bardziej personalizować punkt styku z klientem. To 
pozwoli na predykcyjne przygotowywanie ścieżek za-
kupowych, zanim jeszcze pracownicy sprzedaży do-
wiedzą się, kto jest ich potencjalnym konsumentem. 
Dynamicznie tworzone wpisy na blogu, posty w social 
media i rekomendowany content będą wytworem sy-
stemu CRM. Niedługo CRM będzie miał za zadanie 
obsłużyć wszystkie dodatkowe informacje pochodzą-
ce z internetu rzeczy, VR, AR, z których korzysta dany 
klient za jego pozwoleniem lub bez.

Dla wielu czytelników znane są pojęcia takie jak chmu-
rowy CRM, omnichannel contact center, CTI, social 
CEM, a także chmurowy contact center. Coraz więcej 
i głośniej mówi się o aplikacjach API bazujących na 
danych z CRM. Przy użyciu danych geolokacyjnych 
aplikacja automatycznie przesunie działania marke-
tingowe i sprzedażowe na regiony bardziej dochodowe 
lub z większym potencjałem przychodowym. Dodając 
do tego predykcyjną sztuczną inteligencję, która będzie 
tworzyła – w zależności od występujących zmiennych, 
nowych trendów czy zachowań klientów – mix wyżej 
wymienionych działań w real time. Wszystkie te dzia-
łania wpłyną znacząco na omawiany customer expe-
rience. Służą też minimalizacji pracy administracyjnej 
i operacyjnej, mniejszym inwestycjom kapitałowym, 
szybszemu time to market, większym przychodom 
i wzrostowi satysfakcji klienta (NPS).

Dawid Pawłowski, 
członek Rady Programowej CIONET Polska  

oraz Rady Nadzorczej Aforti Holding

Strategia dotycząca CRM ma za zadanie wykształcić 
odpowiednie relacje firmy z klientem podczas 
każdego kontaktu. Ponadto, ważnym czynnikiem 
jest usprawnienie komunikacji między pracownikami 
różnych działów w firmie, tak aby mogli oni jeszcze 
swobodniej kontaktować się zarówno z klientami, jak 
i między sobą. Proces komunikowania odbywa się przy 
wykorzystaniu dostępnych narzędzi. Odpowiednie 
procedury omnichannel są tworzone – z jednej 
strony – na potrzeby marketingowe, sprzedażowe 
i komunikacyjne, a z drugiej – obsługowe. Służą do 
usystematyzowania pracy wewnątrz firmy.

Wszystko zaczyna się od zrozumienia klienta i jego 
punktu widzenia. Zgodnie z ideą Customer Experience 
Management, firmy powinny rozpocząć ewentualne 
zmiany od poznania jego potrzeb, życzeń i celów, 
jakie chce on osiągnąć, nabywając oferowany 
produkt lub usługę. Ze względu na zróżnicowanie tych 
potrzeb, w wielu przypadkach okaże się niezbędne 
przeprowadzenie segmentacji klientów.
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Chmura rozwiązaniem 
problemów rozproszonych firm
Łatwość dostępu do rozwiązań oferowanych za pośrednictwem chmury obliczeniowej sprawia, 
że nabierają one dużego znaczenia w organizacjach o złożonej strukturze, wielu oddziałach  
lub licznych zespołach pracowników terenowych.

Wśród potencjalnych efektów związanych z wyko-
rzystaniem modelu publicznej chmury obliczeniowej 
najczęściej wymieniane są aspekty kosztowe, a także 
zwiększenie elastyczności środowisk i rozwiązań IT 
opartych na takim modelu. Dla rozproszonych orga-
nizacji biznesowych wyjątkowo cenna może okazać 
się jednak łatwość dostępu do rozwiązań chmurowych. 
Zamiast bowiem budować rozległą sieć wewnętrzną, 
która połączy rozproszone placówki, wystarczy sięgnąć 
po – obsługiwane za pośrednictwem przeglądarki in-
ternetowej bądź dedykowanych aplikacji – rozwiązania 
oferowane w modelu publicznej chmury obliczeniowej.

[ wspArcie prAcy zdAlnej 
i gromAdzeniA dAnych ]
Usługi świadczone w modelu cloud opierają się na 
infrastrukturze internetowej. O ile dostęp do poszcze-
gólnych narzędzi oraz zasobów jest uwarunkowany 
m.in. polityką bezpieczeństwa i zapisami licencyjnymi, 
o tyle do efektywnego używania rozwiązań chmuro-
wych wystarczy zwykle typowy komputer lub urządze-
nie mobilne wyposażone w dostęp do internetu. Fakt 
ten czyni z usług chmurowych ciekawe rozwiązanie 
dla wszystkich organizacji potrzebujących narzędzi 
wspierających pracę zespołową, projektową oraz 
działania operacyjne w terenie. 

Ułatwieniem dla zespołów zdalnych oraz pracujących 
w terenie będą również nowoczesne narzędzia ko-
munikacyjne – komunikatory tekstowe i platformy 
wideokonferencyjne – oraz rozwiązania umożliwia-
jące jednoczesną pracę wielu użytkownikom z jed-
nym dokumentem lub harmonogramem. Dostępna 
publicznie chmura obliczeniowa staje się naturalnym 
sposobem na wdrożenie takich narzędzi. W modelu 
chmurowym nie brakuje też rozwiązań – także tych 
dostosowanych do wymagań specyficznych dla bi-
znesu – pozwalających użytkownikom łatwo prze-
chowywać i współdzielić pliki, budować bazy wiedzy 
oraz utrzymywać ciągłość procesów związanych 
z obiegiem informacji lub decyzyjnością.

[ łAtwiejszy dostęp do nArzędzi  
biznesowych ]
Na rynku dostępnych jest też wiele, oferowanych za 
pośrednictwem chmury, wyspecjalizowanych aplikacji 
wspierających konkretne procesy biznesowe. Odpo-
wiedniki wybranych funkcji systemów typu ERP oferują 
w modelu chmurowym zarówno dostawcy najpopu-
larniejszych rozwiązań, jak i mniejsze, często niszowe 
firmy. Zastosowanie takich rozwiązań – w powiązaniu 
z systemami centralnymi – pozwala na usprawnienie 
procesów realizowanych w rozproszonych strukturach. 

Potencjalnie umożliwia zmniejszenie kosztów wykorzy-
stania oprogramowania w porównaniu z koniecznością 
zakupu dodatkowych licencji systemu centralnego.

W modelu cloud dostępne są dziś także kompleksowe 
systemy klasy ERP. Dotyczy to zarówno rozwiązań naj-
większych światowych producentów, takich jak: Micro-
soft, Oracle, SAP, IFS, Infor,  Salesforce, jak i dostawców 
polskich, w tym firm: InsERT, Macrologic czy Soneta.

Platforma cloud computing może z powodzeniem peł-
nić rolę platformy pośredniczącej w wymianie danych 
pomiędzy systemem wspierającym zarządzanie wyko-
rzystywanym przez lokalny oddział a korporacyjnym 
środowiskiem ERP używanym w spółce matce. W po-
dobny sposób chmura obliczeniowa może być stoso-
wana do rozwiązań stanowiących rozszerzenie central-
nego rozwiązania i zapewniających np. pracownikom 
oddziałów terenowych dostęp tylko do potrzebnych 
im funkcjonalności. Chmura ułatwia też centralizację 
danych zarządczych.

[ scentrAlizowAne bezpieczeństwo ]
Warto wspomnieć również o dostępnych w modelu 
cloud platformach wspierających bezpieczeństwo IT. 
W czasach wysokiej zmienności danych, zróżnicowa-
nych kanałów dostępu do narzędzi oraz informacji, 
a także postępującej eskalacji zagrożeń IT, potrzebne 
staje się zastosowanie systemów pozwalających pre-
cyzyjnie śledzić wszelkie operacje na danych – nieza-
leżnie od tego, czy są realizowane w ramach lokalnej 
infrastruktury IT, poprzez chmurę obliczeniową, czy 
w ramach rozwiązań mobilnych. środowisko cloud 
w tym kontekście zapewniać ma niezbędną uniwer-
salność, skalowalność i skalę użycia na potrzeby analizy 
poszczególnych zbiorów danych.

Model chmury stanowi rozwiązanie wpisujące się 
w trend integracji systemów centralnych dużych 
korporacji z rozwiązaniami użytkowanymi na potrzeby 
lokalnych oddziałów lub spółek zależnych. Tego typu 
dwuwarstwowy model wykorzystania systemów klasy 
ERP znajduje zastosowanie m.in. w rozproszonych 
grupach kapitałowych z sektora produkcyjnego. 
W takich przypadkach w chmurze działać mogą 
rozwiązania ERP używane przez lokalne struktury lub 
tylko mechanizmy odpowiedzialne za ich integrację 
z narzędziami korporacyjnymi.
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