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Nowoczesne 
zarządzanie 
firmą

Zmieniające się warunki biznesowe wymuszają na 
przedsiębiorcach podejmowanie coraz szybszych decyzji, 
a także konieczność posiadania pełniejszej i dokładniejszej 
kontroli nad firmą. Z pomocą idzie technologia, która daje im 
do ręki odpowiednie narzędzia, by tym wyzwaniom podołać. 
Systemy informatyczne znalazły zastosowanie praktycznie 
w każdej dziedzinie działalności gospodarczej i w większości 
procesów zachodzących w samych przedsiębiorstwach – 
wspomagają podejmowanie decyzji, umożliwiają szeroko 
pojętą komunikację z klientami, wspierają zarządzanie 
procesami. Są niezbędne do uzyskania i utrzymania przewagi 
konkurencyjnej. 

ERP (Enterprise Resource Planning) to system do zarządzania 

całością przedsiębiorstwa, z uwzględnieniem księgowości, 

sprzedaży, zamówień, produkcji, magazynu, serwisu, pracujący 

na jednej bazie danych, integrujący wszystkie te obszary 

działalności firmy. Może być również źródłem informacji 

dla zewnętrznych aplikacji, takich jak chociażby platforma 

e-commerce czy system Business Intelligence. Umożliwia 

dostęp do wszystkich istotnych danych, niezbędnych do 

właściwego zarządzania firmą, w postaci wykresów czy 

raportów. Poprzez automatyzację procesów eliminuje 
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konieczność ingerencji człowieka w przesyłanie danych, przenoszenie ich, usprawniając i przyśpieszając 

procesy operacyjne w przedsiębiorstwie.

Pierwsze rozwiązania tego typu pojawiły się w połowie XX wieku. Od tamtego czasu przeszły one 

jednak dużą ewolucję. Motorem napędzającym ten rozwój były oczywiście rosnące wymagania 

firm korzystających z tych systemów. Dzisiaj systemy tej klasy to liczna rodzina różnych narzędzi, 

dostosowanych do bardzo zróżnicowanych potrzeb klientów, ale też niejednorodna pod względem 

jakości, elastyczności i funkcjonalności. Poprosiliśmy więc specjalistów, którzy na co dzień zajmują się 

wdrażaniem systemów ERP u klientów JCommerce, żeby opisali najważniejsze według nich funkcje 

systemu, a także podzielili się swoimi doświadczeniami na temat samego procesu wdrożenia i zmian, 

jakie wprowadza system w objętych wdrożeniem przedsiębiorstwach. 

Owocem ich pracy jest ten e-book, który chcemy polecić wszystkim zainteresowanym rozwojem swojej 

firmy, a także zarządzaniem w ogóle. Staraliśmy się podejść do tematu przekrojowo i zaprezentować 

przede wszystkim praktyczne aspekty, z całą pewnością nie udało się więc wyczerpać każdego tematu. 

Jeśli zatem nie znajdziesz w tym opracowaniu odpowiedzi na wszystkie swoje pytania, zapraszamy do 

kontaktu. ■

Zespół JCommerce
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ERP Technical Expert, JCommerce
Od 1995 roku związany z projektowaniem baz danych 
i systemów informatycznych wspomagających zarządzanie 
przedsiębiorstwem. W swoim dorobku zawodowym posiada 
udział w kilkudziesięciu projektach wdrożeniowych systemów 
klasy ERP, pełniąc funkcje analityka, konsultanta, projektanta, 
programisty i kierownika projektów.

Jak rozpocząć 
wdrożenie 
systemu ERP?

Andrzej Krawiec
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W antropologii istnieje pojęcie „motywacji do startu” – czynnika, który sprawia, że dana społeczność 
decyduje się na ryzykowny czasami krok, mający zapewnić jej bezpieczniejsze czy też lepsze 
i wygodniejsze życie. Z takimi samymi wyzwaniami, zachowując skalę, stykają się osoby zarządzające 
przedsiębiorstwami, gdy trudności, z jakimi na co dzień muszą się borykać, uniemożliwiają efektywne 
działanie. Motywacja do startu jest tym silniejsza, im większy jest dyskomfort spowodowany 
dotychczasowym stanem rzeczy. Jaka zatem powinna być motywacja do startu procesu wdrożenia 
systemu ERP?

Przystępując do wyboru systemu, kadra zarządzająca danej organizacji musi znaleźć odpowiedzi na wiele 

pytań: który system ERP wybrać, jak go wdrożyć, czy chociażby na jaki koszt należy się przygotować. 

Najistotniejszym jednak pytaniem, na które trzeba odpowiedzieć – i to na możliwie jak najwcześniejszym 

etapie – jest: po co nam to wdrożenie? Zdefiniowanie potrzeby jest niezbędne z co najmniej dwóch 

powodów: aby wybrać odpowiedni system oraz żeby wielomiesięczne prace implementacyjne, 

wymagające zaangażowania, a także wprowadzające rewolucję w dotychczasowej organizacji pracy, 

nie wpływały na utratę motywacji pracowników.

ERP
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W małych i średnich przedsiębiorstwach (niekiedy także 

w dużych) bardzo często znajduje się kilka systemów 

informatycznych o różnych funkcjach i przeznaczeniu. Obsługują 

one pojedyncze procesy, pracują na różnych bazach danych, 

co często nie pozwala na bezpośrednią wymianę informacji 

pomiędzy nimi. Skutkuje to koniecznością ręcznego przenoszenia 

danych, mocno obciążając odpowiedzialnych za to pracowników 

i zwiększając ryzyko wystąpienia błędów. Alternatywą są prace 

deweloperskie, których celem jest integracja całego środowiska 

informatycznego firmy, jest to jednak rozwiązanie kosztowne, 

czasochłonne, a w przypadku wielu systemów o odmiennych 

architekturach – także zawodne. Ponadto wiele z tych systemów 

najlepsze lata ma już za sobą, przestały być już wspierane 

i rozwijane przez swoich producentów, uniemożliwiając 

użytkownikom korzystanie z funkcjonalności, które dzisiaj 

wydają się być oczywiste i przez inne systemy oferowane jako 

standard. Pomimo swoich wad te systemy trzymają się mocno 

– siłą przyzwyczajenia i z powodu typowej ludzkiej niechęci 

do zmian. Jeśli w powyższym opisie odnajdujesz obraz własnej 
firmy, oznacza to, że potrzebujesz systemu ERP.

Czy potrzebuję 
systemu ERP?

https://erpnav.pl
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Jak dobrze wdrożyć ERP?
System ERP należy zaktualizować średnio co 8–10 lat, a więc mierząc się z wyborem właściwego 

rozwiązania, wskazane jest wizjonerskie podejście do własnej organizacji. 

Kluczowe pytania, jakie należy sobie zadać, to:

 ● w jakim punkcie będzie znajdowała się moja firma za 10 lat?

 ● na jakich rynkach będzie działać?

 ● z partnerami w ilu krajach może współpracować?

 ● co i jakimi kanałami sprzedaży będzie oferować?

Dlatego na wstępie powinniśmy odrzucić rozwiązania, które już teraz są tylko wystarczająco dobre. Ten 

kompromis, zawarty dzisiaj, może stać się sporym ciężarem dla firmy na kolejne 10 lat. To, co dzisiaj jest 

wystarczające, jutro lub za rok może uniemożliwić właściwe działanie i rozwijanie się przedsiębiorstwa.

Wybierając system należy zwrócić uwagę na to, czy jego producent:

 ● jest na tyle dużą i stabilną firmą, że będzie funkcjonował na rynku przez minimum 10 najbliższych lat;

 ● gwarantuje wsparcie techniczne i stały rozwój systemu o nowe funkcjonalności,  

inwestuje w R&D i posiada konkretny plan rozwoju na najbliższe lata;

 ● umożliwia korzystanie z systemu poza rynkiem lokalnym, jeśli nasza firma zdecyduje się  

na ekspansję zagraniczną.

https://erpnav.pl
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Wybierając system, a także później – tworząc plan wdrożenia – należy zdefiniować zarówno kluczowe, 

jak i poboczne cele, które muszą zostać zrealizowane przy pomocy nowego systemu, takie jak 

usprawnienie przepływu informacji, automatyzacja procesów zamówień, zakupów czy skuteczne 

zarządzanie zleceniami produkcyjnymi. Pomoże nam to dokonać odpowiednich wyborów i skupić się 

na priorytetach, jednak bez tracenia z oczu całości działania firmy, którą chcemy usprawnić.

Kompromis, zawarty 
dzisiaj, może stać 
się sporym ciężarem 
dla firmy na kolejne 
10 lat. To, co dzisiaj 
jest wystarczające, 
jutro czy za rok może 
uniemożliwić właściwe 
działanie i rozwijanie 
się przedsiębiorstwa.

Koszt czy inwestycja?
Z wdrożeniem systemu ERP związane są 

konkretne wydatki, jakie należy ponieść. Wiążą 

się one przede wszystkim z zakupem licencji 

oraz z wynagrodzeniem dla producenta za 

przeprowadzone prace wdrożeniowe. Jednak celem 

wdrożenia nie jest ono samo, a korzyści, jakie ma 

przynieść, w postaci chociażby uzyskania informacji 

o miejscach powstawania kosztów, zalegających 

stanach magazynowych czy nierotujących towarach. 

Optymalizacja procesów, jaką można uzyskać 

za pomocą narzędzi systemu ERP, może wiązać 

się ze zwiększeniem możliwości produkcyjnych 

przedsiębiorstwa lub zwiększeniem zysków / 

zmniejszeniem strat.

https://erpnav.pl
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Korzyści dla biznesu:

 ● ułatwienie zarządzania, poprzez zwiększenie kontroli nad procesami zachodzącymi w firmie;

 ● zmniejszenie ilości przestojów czy nadmiernego obciążenia dzięki narzędziom do planowania 

i alokacji zasobów, a także ograniczenie ryzyka braku możliwości terminowej realizacji zamówień;

 ● wgląd w aktualną sytuację finansową firmy;

 ● usprawnienie procesów, lokalizacja nieefektywnych działań lub nieefektywnego wykorzystania 

zasobów;

 ● usprawnienie komunikacji wewnątrz firmy – wszystkie dane przetwarzane są w jednym miejscu, 

co ułatwia przepływ informacji;

 ● usprawnienie komunikacji z kontrahentami i klientami;

 ● efektywny obieg dokumentów;

 ● narzędzie ułatwiające rozwój firmy / ekspansję na nowe rynki.

https://erpnav.pl
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STOP

A może jednak nie warto?
Na koniec trzeba jeszcze zastanowić się nad sytuacjami, w których 

nie warto inwestować w system ERP. Z mojego doświadczenia 

wynika, że istnieją dwa argumenty, które przemawiają za tym, 

aby takiego wdrożenia nie przeprowadzać. Pierwszy argument 

dotyczy przedsiębiorstw, które są na takie wdrożenie zbyt małe – nie 

pod względem liczby pracowników czy generowanych obrotów, lecz pod 

względem zakresu działania. Jeśli dana firma skupia się na bardzo 

wąskim obszarze, który z powodzeniem może być obsłużony przez jedno 

dedykowane narzędzie, jak na przykład prosty program księgowy, system 

ERP nie będzie jej w tym momencie potrzebny. Co jeśli przedsiębiorstwo 

planuje w przyszłości zwiększyć zakres działalności? Wtedy z kolei 

warto zastanowić się nad wdrożeniem. Podobno wszystkie firmy, 

mniej lub bardziej świadomie, realizują jedną z dwóch podstawowych 

strategii: rozwój lub trwanie. Jeśli firma nie posiada strategii rozwoju, 

nie ma planów na najbliższe 2, 5 i 10 lat, wdrożenie systemu ERP będzie 

przysłowiowym „wyrzucaniem pieniędzy w błoto”. I to jest właśnie 

drugi argument: trwanie z dnia na dzień z całą pewnością nie wymaga 

zintegrowanego systemu zarządzania zasobami przedsiębiorstwa. ■
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ERP Technical Expert, JCommerce
Od 1995 roku związany z projektowaniem baz danych 
i systemów informatycznych wspomagających zarządzanie 
przedsiębiorstwem. W swoim dorobku zawodowym posiada 
udział w kilkudziesięciu projektach wdrożeniowych systemów 
klasy ERP, pełniąc funkcje analityka, konsultanta, projektanta, 
programisty i kierownika projektów.

Przygotowanie 
firmy do wdrożenia

Andrzej Krawiec

https://erpnav.pl
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Podjęcie decyzji o wdrożeniu kompleksowego systemu wspomagającego zarządzanie przedsiębiorstwem 
jest niełatwym zadaniem. Z reguły proces decyzyjny trwa co najmniej kilka miesięcy, a czasami nawet 
kilka lat. Dzieje się tak głównie dlatego, że złożoność takiej inwestycji jest duża i dotyczy tak naprawdę 
wszystkich obszarów działalności firmy. Ponadto, wdrożenie systemu ERP to dla każdej organizacji 
wyzwanie związane z koniecznością przeprowadzenia gruntownych zmian organizacyjnych.

Usprawnienie powinno przede 
wszystkim uwzględniać 
szybki dostęp do rzetelnych 
danych, niezbędnych 
do prawidłowej oceny 
kondycji firmy w kontekście 
wielu powiązanych ze 
sobą zagadnień, takich 
jak przepływy pieniężne, 
przychody, koszty, wydajność 
pracy, zaawansowanie prac, 
realizacja planów i budżetów, 
wskaźniki finansowe itd.

Ogrom przedsięwzięcia może wzbudzać niepokój 

kadry zarządzającej, który dodatkowo potęgowany 

jest przez wizję kosztów. Część managerów próbuje 

więc odnaleźć narzędzia zastępcze, które przyniosą 

pozornie więcej komfortu, a mniej ryzyka. Są oni 

bowiem przekonani, że nie trzeba zmieniać całego 

systemu od razu lub nie wszystkie jego obszary 

muszą być objęte wdrożeniem – część procesów 

może przecież działać tak jak dotychczas. Niestety 

prawda jest zupełnie inna: jeśli firma i jej pracownicy 

nie są gotowi na zmianę, inwestowanie w nowy 

system nie ma najmniejszego sensu, bowiem 

brak chęci i zaangażowania całego zespołu będzie 

czynnikiem utrudniającym proces implementacji. 

Fundamentem jest więc diagnoza potrzeb 
organizacji. Tylko konieczność zmiany pozwoli 

odnieść sukces wdrożenia. 

https://erpnav.pl
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Diagnoza potrzeb organizacji
W pierwszej kolejności należy właściwie określić realne potrzeby firmy i zdefiniować własne cele, 

które chcielibyśmy osiągnąć dzięki wdrożeniu nowego systemu ERP. Na tym etapie cele nie muszą być 

zdefiniowane precyzyjnie. Nie jest też wymagane ustalanie jakichkolwiek wskaźników, które miałyby 

służyć mierzeniu stopnia ich realizacji – to zadania na kolejny etap inwestycji, czyli fazę analizy procesów 

biznesowych. Etap diagnozy powinien jedynie wskazać rzeczywiste potrzeby i obszary, które wymagają 

modyfikacji, i które postrzegane są jako nieoptymalne lub problematyczne. Uzyskany obraz wskaże, 

w których obszarach obecnie funkcjonujące rozwiązania są nieefektywne lub niefunkcjonalne, stanowiąc 

w konsekwencji barierę ograniczającą sprawne działanie przedsiębiorstwa i jego dalszy rozwój.

Systemy ERP to systemy wspomagające zarządzanie przedsiębiorstwem i taką rolę powinny spełniać 

w naszej firmie. Zatem usprawnienie powinno przede wszystkim uwzględniać szybki dostęp do rzetelnych 

danych, niezbędnych do prawidłowej oceny kondycji firmy w kontekście wielu powiązanych ze sobą 

zagadnień, takich jak przepływy pieniężne, przychody, koszty, wydajność pracy, zaawansowanie prac, 

realizacja planów i budżetów, wskaźniki finansowe itd. 

Osiągnięcie takiego poziomu przez organizację możliwe jest poprzez właściwe zamodelowanie procesów 

biznesowych oraz zdefiniowanie spójnych i przejrzystych procedur działania. Mają one zagwarantować 

usprawnienie i automatyzację wykonywania rutynowych zadań, zapewnić odpowiedni przepływ pracy 

oraz wyeliminować wąskie gardła, powodujące opóźnienia w wymianie informacji. 

https://erpnav.pl
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Przygotowanie organizacji na zmiany
Partner wdrożeniowy i zarząd firmy nie są w stanie przewidzieć, czy wszystkie cele określone na etapie 

Diagnozy uda się zrealizować i czy zdiagnozowane potrzeby są całkowicie trafne. Jak już wspomniałem, 

równie istotne jest właściwe przygotowanie całego przedsiębiorstwa do zmiany, która będzie następować 
wraz z wdrażaniem nowego systemu. Zwykle zakres planowanych działań jest na tyle duży, w zależności 

od bieżącego stanu funkcjonowania firmy, że wdrożenie nowego systemu ERP jest wyzwaniem, z którym 

sam zarząd firmy raczej sobie nie poradzi. Konieczna jest zatem akceptacja zmiany przez pracowników 

i zaangażowanie obu stron przedsięwzięcia. 

Kluczowe czynniki warunkujące sukces wdrożenia:

 ● obustronna otwartość na zmiany i sugestie na linii klient–dostawca rozwiązania;

 ● zaangażowanie we wdrożenie pracowników wszystkich szczebli;

 ● odwaga w podejmowaniu wyzwań;

 ● gotowość do podjęcia niestandardowych działań i wyjścia poza przyjęte, „sprawdzone” schematy;

 ● zgodna współpraca zespołów projektowych;

 ● pełne wsparcie i zaangażowanie kierownictwa;

 ● konsekwentne dążenie do celu. ■
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Junior ERP Consultant, JCommerce
Absolwent Politechniki Rzeszowskiej na kierunku Zarządzania 
i Inżynierii Produkcji. Specjalizuje się we wdrożeniach systemu 
Microsoft Dynamics NAV. Zajmuje się wsparciem klienta. Miłośnik 
filmów oraz książek fantasy, w wolnym czasie również zapalony 
pływak.

Rola konsultanta 
we wdrożeniu 
systemu ERP

Łukasz Dubel

https://erpnav.pl
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Konsultant systemów ERP to osoba, która towarzyszy klientowi podczas całego procesu wdrożenia, 
często już na etapie wyboru odpowiedniego systemu, a także po jego uruchomieniu. Dlatego właśnie 
szczególnie ważne jest nawiązanie dobrej współpracy na linii konsultant–klient, bo to od tej współpracy 
zależy sukces całego przedsięwzięcia.

Zadania konsultanta 
Do zadań konsultanta należy przede wszystkim:

 ● przeprowadzanie analizy przedwdrożeniowej, na podstawie potrzeb i wymagań klienta,  

a także poznanie struktury biznesowej jego przedsiębiorstwa;

 ● wsparcie klienta podczas procesu wdrożenia;

 ● testy poprawności konfiguracji systemu z planem wdrożeniowym;

 ● tworzenie dokumentacji;

 ● szkolenia dla klientów końcowych (pracowników);

 ● wsparcie aktualizacji systemu;

 ● opieka powdrożeniowa i optymalizacja.

https://erpnav.pl
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ANALIZA PRZEDWDROŻENIOWA

Taka analiza powinna być przeprowadzana przed przystąpieniem do wdrożenia każdego 

systemu informatycznego. Pozwala ona ustalić, jakie są oczekiwania przedsiębiorstwa 

w stosunku do implementowanego systemu, które obszary powinny być traktowane 

priorytetowo oraz jakie są cele biznesowe firmy. Na tym etapie należy także ustalić, jakie 

będą mierniki realizacji wdrożenia. W trakcie trwania analizy przeprowadzany jest szereg 

spotkań zespołu konsultantów z pracownikami klienta. Dzięki temu konsultanci zapoznają się 

z poszczególnymi obszarami w firmie, poznają jej strategię, procesy biznesowe oraz strukturę 

organizacyjną. Celem takiej analizy jest zebranie wszystkich niezbędnych informacji, 

które pomogą sprecyzować wymagania dla wdrażanego systemu. W efekcie powstaje 

dokument analizy przedwdrożeniowej, który obejmuje między innymi: słownik pojęć, opis 

przedsiębiorstwa, analizę stanu obecnego, analizę wymagań, analizę migracji danych, analizę 

integracji z systemami zewnętrznymi oraz opis infrastruktury sprzętowej.

WDROŻENIE SYSTEMU ERP

Sam proces wdrożenia systemu ERP to ścisła współpraca konsultanta, deweloperów, a także 

osoby odpowiedzialnej za projekt po stronie klienta i składa się z dwóch zasadniczych 

etapów: projektowania i programowania. Projekt musi zawierać wszystkie wymagane 

we wdrożeniu procesy i funkcje, ze szczególnym uwzględnieniem tych, które wymagają 

zmian w standardowej konfiguracji systemu. Ukończony projekt przedstawiany jest klientowi 

do akceptacji. Jeśli spełnia jego oczekiwania, deweloperzy przystępują do programowania, czyli 

ostatecznej konfiguracji systemu. Podczas wdrożenia wykorzystuje się środowisko testowe, 

które posiada odpowiednią konfigurację, będącą odzwierciedleniem docelowego środowiska 
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systemu. Następnie w tym środowisku wprowadza się wszystkie dodatkowe funkcje oraz 

przeprowadza testy. Dzięki temu najdłuższy etap samego wdrożenia, a więc konfiguracja 

wszystkich funkcji oraz dodatkowych elementów, nie wpływa na sposób funkcjonowania 

firmy. Przejście na nowy system jest dzięki temu w pełni zaplanowane i przetestowane, 

co minimalizuje niebezpieczeństwo wystąpienia błędów i nieprzewidzianych sytuacji. 

Po zatwierdzeniu wszystkich funkcjonalności ze strony klienta, w pełni skonfigurowany 

i operacyjny system trafia do środowiska docelowego w firmie klienta. 

ERP
ERPERP

ŚRODOWISKO
TESTOWE

ŚRODOWISKO
DOCELOWE

ZATWIERDZENIE
FUNKCJONALNOŚCI

DODATKOWE
FUNKCJE

TESTY KONFIGURACJA
ELEMENTÓW

ELIMINACJA
BŁĘDÓW
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MIGRACJA DANYCH I AKTUALIZACJA

Jednym z ważniejszych zadań konsultanta jest dbanie o to, żeby zapewniona była spójność 

wszystkich danych klienta, a po wdrożeniu nowego systemu zapewniona była ciągłość 

działania firmy, z uwzględnieniem wszystkich procedur, szablonów dokumentów czy struktur 

danych. Podstawowym procesem, wymaganym w przypadku wdrożenia nowego systemu 

lub upgrade’u do nowszej wersji, jest zatem migracja danych. Dzięki temu można przenosić 

tabele z danymi pomiędzy różnymi bazami danych, a użytkownicy nie muszą ponownie 

wprowadzać ich do nowego lub zaktualizowanego systemu.

TESTY

Przed wdrożeniem nowych funkcjonalności u klienta niezbędne jest przeprowadzenie 

wcześniej wspomnianych testów przez zespół konsultanta. Testy przeprowadza się po to, 

aby zlokalizować wszystkie potencjalne problemy jeszcze przed ostatecznym wdrożeniem, 

co ma zapobiec sytuacji, w której to klient odkrywa błędy i niedociągnięcia. Konsultant, 

zatwierdzając testy i dając sygnał deweloperowi o wprowadzeniu poprawek u klienta, bierze 

na siebie odpowiedzialność za ewentualne usterki w działaniu nowej funkcjonalności. 

Dlatego przeprowadzenie rzetelnych testów jest bardzo ważne.
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DOKUMENTACJA

Po wykonaniu wdrożenia istotne jest również stworzenie dokumentacji podsumowującej całe 

wdrożenie. Często jest ona połączona z instrukcją obsługi nowej funkcjonalności czy całego 

systemu dla użytkowników końcowych. Dzięki temu osoby korzystające z systemu mogą, 

w razie problemów, najpierw sprawdzić w dokumentacji, czy takie przypadki nie zostały 

przewidziane i opisane wraz z przykładowym rozwiązaniem problemu.

WSPARCIE POWDROŻENIOWE

Praca konsultanta to również wsparcie powdrożeniowe. Jedną z najważniejszych 

funkcjonalności systemu ERP jest moduł finansowo-księgowy – nic więc dziwnego, 

że wszystkie problemy w tym obszarze muszą być często rozwiązywane ze wsparciem 

konsultanta. Przykładowo z początkiem nowego roku firmy zamykają rok ubiegły, potrzebują 

więc zgodnego bilansu zamknięcia. Jeżeli zdarzają się błędy i rozbieżności, to właśnie 

konsultant może pomóc w odnalezieniu nieprawidłowości.

SZKOLENIA

Przed uruchomieniem systemu przeprowadzane są szkolenia dla przyszłych użytkowników 

systemu, podczas których prezentowane są wszystkie funkcjonalności i sposób ich obsługi. 

Później, na prośbę klienta, mogą być organizowane dodatkowe szkolenia – w przypadku 

potrzeby bieżącego wsparcia przy utrzymaniu systemu czy przeprowadzenia szkoleń dla 

nowych pracowników. ■ 
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Funkcje 
systemu 
ERP

Struktura systemu ERP oparta jest na budowie modułowej. 
Moduły te odpowiedzialne są zarówno za gromadzenie 
danych, jak i ich przetwarzanie, równocześnie zawarte 
w nich informacje są uaktualniane i udostępniane 
w czasie rzeczywistym w całym środowisku systemowym. 
Pod względem funkcjonalności moduły są osobnymi pakietami 
oprogramowania, które zostały stworzone tak, aby wykonywały 
konkretne zadania, takie jak obsługa dokumentów 
handlowych, magazynowych czy finansowych, księgowanie 
operacji gospodarczych, kontrola stanów magazynowych 
czy należności i zobowiązań. 

Z perspektywy organizacji przedsiębiorstwa poszczególne 

moduły systemu ERP obejmują obszary działalności takie jak:

 ● Zarządzanie produkcją

 ● Zarządzanie zasobami

 ● Zarządzanie wydrukami

 ● Generowanie raportów 

i analiz

 ● Finanse i Księgowość 

 ● Sprzedaż i Marketing

 ● Magazyny i Logistyka

 ● Zarządzanie projektami
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ERP Technical Expert, JCommerce
Od 1995 roku związany z projektowaniem baz danych 
i systemów informatycznych wspomagających zarządzanie 
przedsiębiorstwem. W swoim dorobku zawodowym posiada 
udział w kilkudziesięciu projektach wdrożeniowych systemów 
klasy ERP, pełniąc funkcje analityka, konsultanta, projektanta, 
programisty i kierownika projektów.

Finanse 
i księgowość

Andrzej Krawiec
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W systemie ERP moduł finansowo-księgowy jest miejscem, w którym gromadzone i przetwarzane są 
wszystkie transakcje i operacje gospodarcze zachodzące w organizacji. Te dane to nie tylko informacje 
niezbędne do przygotowania i złożenia w odpowiednich instytucjach różnego rodzaju sprawozdań 
finansowych i deklaracji wymaganych przepisami prawa. To przede wszystkim liczby, w których zaszyta 
jest wiedza o wszystkich istotnych czynnikach opisujących w sposób bezpośredni lub pośredni kondycję 
całego przedsiębiorstwa. Wiedza ta jest niezbędna do szybkiego podejmowania właściwych decyzji 
w warunkach ciągle zmieniającego się otoczenia. 

W tym aspekcie kluczowe jest zasilenie modułu finansowo-księgowego odpowiednimi danymi, 

zawierającymi wielowymiarowy opis analityczny zaksięgowanych transakcji, pozwalający na przekrojową 

ich analizę. Możliwości w tym zakresie uzależnione będą od funkcjonalności samego systemu ERP 

(jako całości obejmującej wszystkie obszary działalności firmy, jak Produkcja, Sprzedaż, Zakupy, 

Magazyny, itp.), ale również od wiedzy zespołów projektowych, zarówno po stronie dostawcy rozwiązania, 

jak i klienta. Jakie dane i jakie ich źródła powinny być uwzględnione w systemie? Taką decyzję należy 

podjąć już na etapie analizy przedwdrożeniowej, przy udziale konsultanta systemu ERP, a nawet wcześniej 

– podczas wyboru narzędzia. Biorąc pod uwagę konkretne oczekiwania należy sprawdzić, czy dany 

system jest w stanie je zrealizować.
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Automatyzacja procesów finansowo-księgowych
Najbardziej wymierną korzyścią związaną z wykorzystaniem narzędzi ERP w obszarze Finansów 

i Księgowości, i najszybciej zwykle dostrzeganą (właściwie zaraz po wdrożeniu systemu), 

jest automatyzacja procesów księgowania z uwzględnieniem spójnego dla całego systemu 

wielowymiarowego opisu analitycznego wszystkich operacji gospodarczych. Automatyczne księgowanie 

dokumentów powinno dotyczyć każdego dokumentu źródłowego.

Automatyzacja księgowania powinna dotyczyć:

 ● dokumentów sprzedaży (faktura, korekta, faktura zaliczkowa, itp.);

 ● dokumentów zakupu (faktura, korekta);

 ● dokumentów magazynowych (Przyjęcie, Wydanie, Przesunięcie, Przeszacowanie, itp.);

 ● dokumentów dot. środków trwałych (Nabycie, Amortyzacja, Zmiana wartości, Likwidacja, itp.);

 ● dokumentów kasowych;

 ● wyciągów bankowych;

 ● rozrachunków (kompensaty, rozliczenia, itp.);

 ● not odsetkowych;

 ● list płac;

 ● dokumentów produkcyjnych (Produkcja, Zużycie, Przeszacowanie, itp.);

 ● innych dokumentów ewidencjonowanych w systemie ERP, mających wpływ na Księgę Główną.
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Sprawność mechanizmów automatyzujących księgowanie operacji gospodarczych zachodzących 

w przedsiębiorstwie i właściwy opis analityczny wszystkich dokumentów rejestrowanych w systemie 

decydują o sukcesie wdrożenia ERP w obszarze Finansów i Księgowości. Zwykle to właśnie te elementy, 

właściwie dopasowane do specyfiki danej firmy, pozwalają na uzyskanie największych korzyści, czyli 

usprawnienie, uporządkowanie i usystematyzowanie procesów biznesowych, a tym samym poprawę 

efektywności działania całej organizacji.

Funkcje usprawniające operacje finansowo-księgowe
Każdy system finansowo-księgowy – bez względu na to, czy jest on częścią systemu ERP, czy samodzielnym 

systemem – powinien dostarczać zbiór funkcjonalności niezbędnych w codziennej pracy. 

Niezbędne elementy dla księgowości:

 ● zarządzanie środkami pieniężnymi;

 ● rozrachunki (należności i zobowiązania);

 ● funkcjonalność systemu wspierająca operacje wielowalutowe;

 ● zarządzanie środkami trwałymi;

 ● prowadzenie rachunku kosztów;

 ● rozliczenia VAT;

 ● zarządzanie przepływem pracy;

 ● funkcjonalności systemu wspierające wielofirmowość;

 ● pozostałe operacje księgowe.
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Poza funkcjonalnościami, które powinny być dostępne 

w standardowej wersji większości systemów, warto wziąć 

pod uwagę także kilka dodatkowych aspektów, które 

w przypadku wielu firm mogą mieć również istotne znaczenie, 

a w szczególności: wielojęzyczność interfejsu, globalny zasięg 

rozwiązania i możliwość wykorzystania systemu w wielu 

krajach, zgodność z przepisami MSR i lokalnymi przepisami 

prawa, integracja z aplikacjami biurowymi (np. MS Office – 

Word, Excel, Outlook), elektroniczna wymiana dokumentów 

(EDI), możliwość pracy w wielu okresach obrachunkowych, 

wewnętrzna integralność w ramach rozwiązania ERP, 

łatwość integracji z aplikacjami zewnętrznymi, integralność 

modułu, a także elastyczność, czyli możliwość rozbudowy 

standardowych funkcjonalności systemu i dostosowanie 

systemu do specyficznych wymagań naszej firmy.

Dodatkowe 
przydatne 
funkcjonalności
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Moduł finansowo-księgowy pełni kluczową rolę w każdym systemie ERP i w sposób istotny wpływa na 

wartość systemu jako całości. To tutaj gromadzone są wszystkie transakcje i informacje z nimi związane, 

pozwalające uzyskać pełny obraz sytuacji finansowej przedsiębiorstwa i podejmować szybkie i trafne 

decyzje. Żeby jednak było to możliwe, konieczne jest właściwe przygotowanie i implementacja całego 

systemu ERP. Musi być on dostosowany do specyfiki działania danego przedsiębiorstwa oraz wyposażony 

we właściwe narzędzia wspomagające planowanie, bieżącą pracę operacyjną, kontroling oraz sprawne 

zarządzanie przedsiębiorstwem na wszystkich jego szczeblach. Uzyskanie takiego efektu możliwe jest 

dzięki właściwemu doborowi zarówno systemu ERP, jak i jego dostawcy, tj. partnera, który przeprowadzi 

firmę przez trudny proces przygotowania, implementacji i uruchomienia systemu. ■

OCENA
PROCESÓW

W ORGANIZACJI

OPTYMALIZACJA
POD KĄTEM

EFEKTYWNOŚCI

UPORZĄDKOWANIE
I SYSTEMATYZACJA

AUTOMATYZACJA
RUTYNOWYCH

PROCESÓW
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ERP Consultant, JCommerce
Specjalizuje się w projektach wdrożeniowych systemu Microsoft 
Dynamics NAV. Od wielu lat związany bezpośrednio z systemami 
klasy ERP. Posiada duże doświadczenie w implementacji 
i kastomizacji systemu u klientów.

Produkcja

Mariusz Żyga
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Możliwości nowoczesnych narzędzi do zarządzania są szczególnie przydatne w firmach produkcyjnych, 
pozwalają bowiem na znaczne obniżenie kosztów, skrócenie czasu procesów produkcyjnych 
i logistycznych, jak i podwyższenie jakości produktów.

Jedną z podstawowych przesłanek przemawiających za podjęciem decyzji o wdrożeniu systemu klasy 

ERP jest oczekiwany zwrot z inwestycji w postaci korzyści, jakie przedsiębiorstwo może osiągnąć po 

wdrożeniu systemu. 

Korzyści z wdrożenia systemu ERP w branży produkcyjnej: 

 ● redukcja poziomu zapasów, kosztów materiałowych, kosztów ogólnozakładowych;

 ● usprawnienie procesów obsługi klienta oraz wzrost sprzedaży;

 ● kontrola stanu zapasów;

 ● monitorowanie zakupu materiałów;

 ● kontrola przepływu materiałów i towarów, co w konsekwencji prowadzi do obniżenia ich stanów;

 ● ograniczenie kosztów przechowywania zapasów, kosztów produkcji oraz kosztów operacyjnych 

działalności przedsiębiorstwa;

 ● zminimalizowanie przestojów na liniach produkcyjnych;

 ● zwiększenia wydajności pracowników;

 ● planowanie dostaw w zależności od aktualnie występujących potrzeb.
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Jak to wygląda w praktyce? 
Usprawnienie procesów zaopatrzeniowych oraz zastosowanie skutecznego planowania zakupów, 

pozwala pracownikom działu zaopatrzenia skupić się na kontaktach i negocjowaniu cen u dostawcy, 

a nie na monitorowaniu pojawiających się braków w zapasach. Wykorzystanie w procesie 

przygotowania i planowania produkcji BOM-ów (rejestru materiałów) produkcyjnych pozwala uniknąć 

niepożądanych nadwyżek i/lub niedoborów materiałów do produkcji. Eliminacja braków materiałowych 

i stosowanie realnych planów zakupowych umożliwiają efektywniejszą realizację zleceń produkcyjnych, 

co ma znaczny wpływ na terminowe dostawy wyrobów do klientów. Zastosowanie opisanych wyżej 

zasad planowania dostaw surowców, określanych jako „Just-In-Time”, pozwala również skrócić czas 

produkcji wyrobu.

Specyfika systemu 
ERP jasno określa 
podział kompetencji 
i odpowiedzialności 
pracowników oraz 
poprawia organizację 
pracy, dzięki czemu 
znacznie wzrasta 
wydajność.

Wykorzystanie systemu ERP w obszarze 

produkcji optymalizuje nakłady pracy poprzez 

minimalizowanie niedoborów zasobów, mniejszą 

liczbę przestojów czy redukcję nadgodzin. To z kolei 

skraca czas realizacji zamówień i umożliwia 

sprawniejszą kontrolę kolejnych etapów produkcji. 

Specyfika systemu ERP jasno określa podział 

kompetencji i odpowiedzialności pracowników 

oraz poprawia organizację pracy, dzięki czemu 

znacznie wzrasta wydajność.
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Wykorzystanie opisanych wyżej możliwości w obszarze produkcji wpływa na wzrost sprzedaży i poprawę 

jakości obsługi klienta. Co więcej, dotrzymywanie terminów i warunków dostaw, a także większa kontrola 

nad jakością produktów, skutkują dodatkowym wzrostem satysfakcji i lojalności klientów. Czynniki te 

znacząco przekładają się na generowanie zysków w przedsiębiorstwie.

Moduł zarządzania produkcją
Ogromną zaletą systemu jest synchronizacja 

procesów produkcyjnych oraz możliwość 

szybkiego ich dostosowywania do 

zmieniających się wymogów. Poprzez 

zarządzanie takimi procesami zgodnie 

z najnowszymi standardami możliwe jest 

eliminowanie opóźnień i zapewnienie 

terminowej realizacji zleceń. Właściwe 

zarządzanie produkcją to także zapewnienie 

lepszej komunikacji z innymi działami 

przedsiębiorstwa, przez co pracownicy tych 

działów mają zawsze aktualne informacje na 

temat planów produkcyjnych i wynikających 

z nich zapotrzebowań. W systemie ERP 

moduł Zarządzania produkcją pozwala 

na zorganizowanie całego procesu 

produkcyjnego na każdym jego etapie.

PROJEKTOWANIE
PRODUKTU

ZDOLNOŚCI
PRODUKCYJNE

PLANOWANIE

HARMONOGRAMOWANIE
PRODUKCJI (MPS)

PLANOWANIE
ZAPOTRZEBOWANIA

MATERIAŁOWEGO (MRP)

REALIZACJA
PRODUKCJI

MS DYNAMICS NAV

BOM-Y

MARSZRUTY

ARKUSZE
PLANOWANIA

ZLECENIA
PRODUKCYJNE
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PROJEKTOWANIE PRODUKTU 

Projektowanie produktu to zestaw funkcjonalności, dzięki którym mamy możliwość 

definiowania kartotek zapasów (wyrobów, podzespołów, komponentów do produkcji) 

oraz uzupełniania w nich informacji specyficznych dla procesu produkcji, takich jak BOM-y 

produkcyjne i marszruty, zasady produkcji, metody kalkulacji zużycia, wielkości partii i szereg 

innych. Planowanie procesu produkcji jest zdecydowanie łatwiejsze dzięki tworzeniu marszrut, 

które pozwalają na synchronizację produkcji z zapotrzebowaniem. Marszruta przechowuje 

informacje związane z procesem produkcji danego zapasu, a zastosowanie kodów powiązania 

pozwala przypisać żądane komponenty do odpowiednich etapów (operacji) procesu produkcji 

wyrobu. Znajdziemy tam także funkcje pozwalające na modyfikowanie używanych BOM-ów 

produkcyjnych i marszrut oraz tworzenie i zarządzanie wieloma wersjami tych struktur. 

Prawidłowe zdefiniowanie tych informacji jest warunkiem koniecznym do dalszej poprawnej 

pracy z systemem.

ZDOLNOŚCI PRODUKCYJNE

W module do obsługi Zdolności produkcyjnych definiujemy i opisujemy wszystkie wydziały, 

gniazda i stanowiska biorące udział w procesie produkcji w firmie. Tutaj tworzone są kalendarze 

dla używanych zasobów wraz z informacjami o zaplanowanych przestojach poszczególnych 

gniazd i stanowisk, które wynikają chociażby z okresowych przeglądów czy konserwacji 

maszyn. Dokładne i przemyślane wprowadzenie tych danych pozwala uwzględniać je 

w procesie planowania produkcji, a co za tym idzie – bardziej realnie szacować dostępne 

zdolności produkcyjne i efektywnie zarządzać produkcją.
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PLANOWANIE PRODUKCJI

W procesie planowania pracownicy powinni określić, jakie wyroby należy wyprodukować 

w danym czasie, żeby pokryć zapotrzebowanie wynikające zarówno z zamówień sprzedaży, 

jak i planowanej sprzedaży w przyszłości. Proces ten opiera się na harmonogramowaniu 

produkcji (MPS). Z kolei pracownicy odpowiedzialni za dostępność komponentów do 

produkcji zajmują się planowaniem potrzeb materiałowych, ustalając, jakie ilości materiałów 

i podzespołów są potrzebne do realizacji zleceń produkcyjnych określonych w planowaniu MPS. 

Ten proces planowania to planowanie zapotrzebowania materiałowego (MRP). Jeśli produkcja 

nie odbywa się ściśle w powiązaniu z zamówieniami klientów, możliwe jest planowanie 

produkcji wyrobów na magazyn, z wykorzystaniem funkcji prognozowania. Zarządzanie 

produkcją może obsługiwać zarówno produkcję na zamówienie, jak i produkcję na magazyn.

PLANY PRODUKCJI

Na podstawie danych o zapotrzebowaniu na moce produkcyjne w poszczególnych obszarach 

możliwe jest utworzenie planów, których realizacja jest realna w określonym terminie. 

Na tej podstawie, a także w zależności od bieżących potrzeb, istnieje również możliwość 

planowania i modyfikacji zamówień oraz dostaw materiałów. Wcześniejsze planowanie 

umożliwia optymalizację procesu produkcyjnego i efektywne wykorzystanie zasobów. 

Jednym z podstawowych celów planowania produkcji jest osiągnięcie równowagi pomiędzy 

zapotrzebowaniem, a jego pokryciem, co powoduje, że z jednej strony zapotrzebowanie będzie 

zaspokajane na czas, a z drugiej będzie ono efektywne i ekonomiczne. 
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REALIZACJA PRODUKCJI

Funkcjonalności systemów ERP powinny umożliwić obsługę 3 głównych metod realizacji produkcji:

Metoda prostej kompletacji jest najłatwiejsza i nie wymaga definiowania BOM-ów produkcyjnych 

ani marszrut. Wymaga ona jedynie określenia (z poziomu kartoteki wyrobu), z jakich elementów 

ma się składać produkt końcowy, podając ich ilości na jednostkę wyrobu. Realizacja takiej 

produkcji odbywa się za pośrednictwem Zleceń kompletacji, które automatycznie generują 

rozchody komponentów z magazynu i przyjmują na magazyn wyprodukowany wyrób. 

Mimo to, ta prosta metoda produkcji również podlega planowaniu i dodatkowo może być łączona 

z większymi Zleceniami produkcyjnymi, bazującymi na rozbudowanych BOM-ach i marszrutach.

Drugą metodą, najbardziej skomplikowaną, jest produkcja wyrobów z surowców podlegających 
przetworzeniu na różnych etapach produkcji. Wymaga to całego etapu przygotowania produkcji 

– zdefiniowania BOM-ów produkcyjnych każdego wyrobu, jego podzespołów, często bardzo 

rozbudowanych, zawierających szczegółowe normy surowców i/lub kolejne BOM-y (określane 

jako BOM – fantom). Oprócz zdefiniowania wymagań materiałowych konieczne jest też 

zdefiniowanie całego procesu produkcji. W tym celu wykorzystuje się marszruty, w których 

wprowadzamy listę operacji wraz z informacjami, na jakich gniazdach i/lub stanowiskach 

pracy mają być one realizowane. Określając w marszrutach wymagane normy czasowe na 

realizację poszczególnych operacji, a jednocześnie mając właściwie sparametryzowane gniazda 

i stanowiska w nich użyte, mamy komplet informacji opisujących cały proces produkcji wyrobu.

Trzecią metodą realizacji produkcji jest produkcja specjalistyczna, w której wyroby produkowane 

są w małych ilościach lub jednorazowo. ■

https://erpnav.pl


ERPNAV.PL

ERP Consultant, JCommerce
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Klasyczne podejście do zarządzania magazynem, wymagające jedynie obsługi typowych procesów 
ewidencji magazynowej, nie jest już wystarczające – z roku na rok potrzeby klientów w tym zakresie 
rosną. Obecnie firmom zależy na kompleksowych rozwiązaniach, w tym także na wsparciu procesów, 
takich jak sam załadunek, pobrania, wydania, ale też na implementacji bardzo przydatnej funkcji 
etykietowania zasobów i obsługi skanowania kodów kreskowych. Równie pożądaną funkcją jest 
możliwość monitorowania zadań wykonywanych przez pracowników. Magazyn postrzegany jest więc 
jako obiekt dynamiczny, posiadający charakterystyczną dla siebie infrastrukturę i złożoność procesów 
wewnętrznych, a co za tym idzie, wymaga profesjonalnych narzędzi do jego obsługi.

Systemy do zarządzania obrotem magazynowym
Większość systemów ERP wyposażona jest w funkcjonalności odpowiedzialne za gospodarkę 

magazynową. Zazwyczaj nie są one jednak zbyt mocno rozbudowane i są odpowiednie dla tych firm, 

w których wystarczy, żeby system wspomagał tylko podstawowe procesy magazynowe. Pozostałe firmy 

często więc decydują się na wdrożenie osobnego systemu WMS (Warehouse Management System), 

czyli dedykowanego rozwiązania informatycznego, pozwalającego na optymalizację wykonywania 

operacji logistycznych przedsiębiorstwa. Systemy tego typu są bardzo zaawansowane i rzeczywiście 

pozwalają na wszechstronną obsługę skomplikowanych procesów w magazynie, jednak mają też swoje 

ograniczenia. Dlatego właśnie w dojrzałych systemach ERP dostępny jest dodatkowy moduł WMS, 

który oferuje użytkownikom szeroką gamę funkcjonalności – od prostej ewidencji zarządzania stanami 

magazynowymi, aż po tworzenie geografii magazynu i obsługę magazynu wysokiego składowania.
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Cele wdrożenia modułu WMS
Wdrożenie funkcjonalności WMS ma na celu zwiększenie wydajności procesów magazynowych 

i poprawienie jakości wykonywanych w nim zadań. Podstawowym zadaniem WMS jest oczywiście 

obsługa przebiegu obrotu magazynowego, a także stworzenie precyzyjnej mapy magazynu w celu 

skutecznego lokalizowania rozmieszczonych w nim zapasów. Inną ważną funkcją jest kontrola – 

zarówno jeśli chodzi o ilość, zgodność asortymentową, jak i efektywność procesów.

Oczekiwane rezultaty:

 ● eliminacja błędów;

 ● skrócenie czasu kompletacji;

 ● optymalne wykorzystanie 

powierzchni dostępnej 

w magazynie;

 ● redukcja kosztów logistyki 

wewnątrzmagazynowej;

 ● kontrola efektywności działań 

pracowników;

 ● redukcja kosztów papierowego 

obiegu dokumentów.

Realizacja wszystkich 
procesów magazynowych 
odbywa się w czasie 
rzeczywistym, umożliwiając 
osobom zarządzającym 
sprawną i natychmiastową 
reakcję na wszelkie zmiany.
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Sprawnie, szybko i na miejsce
Usprawnienie dokumentów magazynowych, zautomatyzowanie ustalenia wartości magazynu 

z księgowością oraz wdrożenie rozwiązań do zarządzania magazynem wysokiego składowania to tylko 

niektóre procesy, w których pomaga moduł WMS zintegrowany z systemem ERP. Realizacja wszystkich 

procesów magazynowych odbywa się w czasie rzeczywistym, umożliwiając osobom zarządzającym 

sprawną i natychmiastową reakcję na wszelkie zmiany. Pracownicy wprowadzają niezbędne informacje 

na temat ilości i rodzaju asortymentu, a system automatycznie analizuje i wskazuje najefektywniejsze 

sposoby wykonywania zadań, w tym sposób rozmieszczenia zapasów w magazynie czy selekcję towarów 

szybko rotujących. W sposób automatyczny generowane są także marszruty, które wskazują pracownikom 

najkrótsze i najszybsze trasy, minimalizują także puste przebiegi operatorów wózków widłowych.

Just-in-time w magazynie?
Just-in-time, czyli metoda zarządzania, znana ze słynnego Systemu Zarządzania Toyoty, nie dotyczy 

jedynie produkcji, ale także magazynów. Poza redukcją „pracy w toku” i przestojów, sprawne zarządzanie 

just-in-time dąży do ograniczenia do niezbędnego minimum stanów magazynowych. W związku z tym 

operacje magazynowe coraz częściej sprowadzają się do działań typu cross-dock. W module WMS systemu 

ERP również powinna znajdować się funkcjonalność wspierająca to rozwiązanie, dzięki czemu towar 

trafia do magazynu w odpowiednim momencie i jest poddany błyskawicznej kompletacji pod konkretne 

zamówienie. W ten sposób minimalizuje się do minimum koszty związane z magazynowaniem. Ponadto, 

dzięki skutecznym mechanizmom zarządzania rozmieszczeniem i uzupełnianiem towarów, system ERP 

wspiera pracowników magazynu, którzy wiedzą jakie czynności i kiedy mają wykonać. Wszelkie działania 

są skoordynowane, aby osiągnąć jak najwyższą wydajność i szybkość w działaniu, przy zachowaniu 

dbałości o porządek i jakość wykonania zadań.
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Funkcjonalności i korzyści
Funkcje modułu WMS umożliwiają lokalizację towarów w magazynie, rejestrację dokumentów 

magazynowych z uwzględnieniem śledzenia partii, automatyczne generowanie zapotrzebowania dla 

magazynierów w zakresie braków surowca na produkcji, pobieranie zapasów z magazynu według kolejki 

FIFO i LIFO, obsługę pobrania i wydania magazynowego, wspomaganie inwentaryzacji zapasów, a także 

obsługę wariantów zapasów. Oprócz tego każda z funkcjonalności może być modyfikowana zgodnie 

z indywidualnymi potrzebami klienta.

Korzyści płynące z wdrożenia ERP z modułem WMS:

 ● wsparcie w zarządzaniu pracy na magazynie;

 ● automatyczne przyjęcia magazynowe;

 ● zarządzanie rozmieszczeniem towaru na magazynie;

 ● wzrost wydajności pracy magazynierów;

 ● poprawa jakości pracy magazynierów;

 ● analizy pozwalające optymalizować działania i pracę;

 ● ułatwiona praca podczas inwentaryzacji;

 ● zintegrowanie z każdym działem firmy;

 ● możliwość zdefiniowania i obsługi Magazynów Wysokiego Składowania. ■
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w projekty wdrożeniowe systemu Microsoft Dynamics NAV 
oraz Microsoft Dynamics CRM.
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Logistyka jest jednym z tych obszarów, które do prawidłowego działania wymagają szybkiego dostępu 
do informacji praktycznie w każdej lokalizacji, najlepiej też z każdego możliwego typu urządzenia. 
W tym celu niezbędne jest wspomaganie procesów poprzez odpowiedni system informatyczny. Najlepiej 
jeśli będzie to system klasy ERP, który jest w stanie w pełni sprostać wymaganiom współczesnych 
przedsiębiorstw, także w zakresie obsługi procesów logistycznych, oraz zapewnić stabilny rozwój 
przedsiębiorstwa, bez obaw o możliwości dostosowania firmy do wyzwań stawianych przez konkurencję.

W zakresie obsługi procesów logistycznych system ERP powinien zapewnić odpowiednią funkcjonalność 

planowaniu, realizacji oraz kontroli w pięciu podstawowych obszarach.

ZAKUPY

System informatyczny powinien wspomagać użytkownika we właściwym reagowaniu na 

zmiany stanów magazynowych wynikające z nowych zamówień klientów, a w przypadku 

firm produkcyjnych – ze zmniejszania się lub zwiększania zapotrzebowania na materiały, 

w wyniku zmian planu produkcyjnego. Z drugiej strony, dużym wyzwaniem jest utrzymywanie 

zrównoważonego poziomu zapasów, ponieważ zbyt wysokie stany magazynowe generują 

koszty związane z utrzymaniem magazynu. W celu uniknięcia problemów z zaopatrzeniem, 

przy równoczesnym zapewnieniu optymalnych stanów magazynowych, niezbędna jest 

kompleksowa analiza dostępnych stanów, istniejących zamówień oraz powstałych niedoborów 

tak, żeby zaproponować właściwe rozwiązanie problemu.
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PRODUKCJA

W przedsiębiorstwach produkcyjnych bardzo 

ważnym wyzwaniem jest zapewnienie 

dostępności materiałów do zaplanowanych zleceń 

produkcyjnych. W tym celu niezbędna jest sprawna 

komunikacja z działem zakupów. Zarówno krótko 

jak i długookresowe plany produkcyjne pozwalają 

na odpowiednie zarządzanie zamówieniami 

i regulację poziomu zapasów w taki sposób, żeby 

zapewnić dostępność zasobów i zminimalizować 

ryzyko braków. Również otrzymana z działu 

zakupów informacja o ewentualnych problemach 

MAGAZYN

Dzięki funkcjonalnościom systemu ERP możliwe jest sprawne zarządzanie zapasami 

w magazynach wysokiego składowania. Szybka lokalizacja zapasu w magazynie jest 

warunkiem sprawnego wydania konkretnej partii towaru, przez co w magazynie nie będą 

zalegały towary przeterminowane. Dodatkowo informacje rejestrowane przy wydaniu, takie jak 

numer listu przewozowego, pozwalają wysłać je do klienta drogą elektroniczną, co znacząco 

zmniejsza liczbę telefonów w dziale handlowym.

Narzędzia systemu 
ERP zmniejszają także 
ilość wprowadzanych 
danych, ponieważ 
z poziomu jednego 
dokumentu można 
generować kolejne 
dokumenty.

z zaopatrzeniem pozwala na wcześniejsze odpowiednie zmodyfikowanie zleceń i planów 

produkcyjnych, a dzięki temu na uniknięcie opóźnień w produkcji i realizacji tego zlecenia.
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DYSTRYBUCJA

Jednym z obszarów, który szczególnie wymaga zintegrowanego dostępu do prawie 

wszystkich działów przedsiębiorstwa, jest dystrybucja. Tutaj „krzyżują się drogi” wszystkich 

wysyłanych towarów lub produktów z przedsiębiorstwa do klientów. Bieżące informacje 

z działu produkcyjnego pozwalają określić czas realizacji i dzięki temu przygotować plan 

wysyłek. Pozwalają również na zaplanowanie środków transportu oraz odpowiednich zasobów 

magazynowych (pracownicy, rampy itp.).

Dzięki informacjom rejestrowanym w tym samym systemie przez poszczególne działy, 

skraca się również czas obsługi zlecenia. Narzędzia systemu ERP zmniejszają także ilość 

wprowadzanych danych, ponieważ z poziomu jednego dokumentu można generować kolejne 

dokumenty. Zamówienie sprzedaży można przekształcić w zlecenie produkcyjne lub zlecenie 

kompletacji, a ostatecznie, gdy towar jest na magazynie, zlecenie wydania magazynowego.

TRACEABILITY

W przedsiębiorstwach z branży przetwórstwa spożywczego bardzo ważną procedurą z zakresu 

bezpieczeństwa żywności jest traceability, czyli możliwość śledzenia pochodzenia produktu 

oraz surowców i zasobów przeznaczonych do jego produkcji na wszystkich etapach procesu 

produkcyjnego. Konieczne jest także tworzenie i przechowywanie szczegółowej dokumentacji. 

Zgodnie z polskim i unijnym prawem za bezpieczeństwo produktu odpowiedzialny jest producent, 

a bez sprawnego systemu informatycznego realizacja tego wymogu jest praktycznie niemożliwa.
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Logistyka to sprawne zarządzanie informacją
Bardzo ważnym wyzwaniem w zakresie logistyki jest to, aby system informatyczny, który działa 

w przedsiębiorstwie, pozwalał na efektywne zarządzenie informacją. Niezwykle istotne jest to, żeby 

wszystkie działy w firmie miały dostęp do odpowiedniej ilości i jakości danych, co ułatwi im szybsze 

i wydajniejsze działanie. Dzięki temu logistyka przedsiębiorstwa prowadzona jest sprawnie, bez obawy 

o wydajność systemów informatycznych, co pozwala na dynamiczny rozwój firmy. ■

Narzędzia planowania i definiowania procesu produkcyjnego w systemie ERP umożliwiają 

pełną zgodność w wymogami prawa w zakresie traceability. Wszystkie surowce użyte 

w produkcji oraz same produkty mogą być zidentyfikowane za pomocą numeru partii i serii. 

W trakcie procesu produkcji tworzona jest także pełna dokumentacja w formie elektronicznej.
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Tak jak w przypadku wielu różnych aspektów funkcjonowania człowieka, tak też w handlu rozwój 
technologii ma wpływ na różne procesy. Zakupy i płatności internetowe zrewolucjonizowały sposób, 
w jaki kupujemy i w jaki sposób sprzedajemy, a zmiany te dotyczą właściwie wszystkich branż, od handlu 
nieruchomościami, usługami turystycznymi, samochodami, ubraniami, sprzętem elektronicznym, po leki 
i artykuły spożywcze. Konkurencja jest spora, a jedynym sposobem na jej prześcignięcie jest biegłość 
w wykorzystaniu narzędzi, które umożliwiają dotarcie do właściwego klienta w odpowiednim czasie, 
a także – co nie mniej ważne – wpłyną na sprawną realizację zamówienia, dzięki czemu zadowolony 
klient stanie się naszym ambasadorem. Jakie narzędzia będą szczególnie przydatne w handlu?

Najlepiej jeśli firma zajmująca się działalnością handlową posiada zintegrowany zestaw narzędzi 

informatycznych, które umożliwiają zarządzanie sprzedażą, dostępnością towarów, realizacją zamówień 

i obsługą reklamacji za pomocą jednego systemu, z jedną bazą danych. Oczywiście nie każda firma będzie 

potrzebowała takich samych funkcjonalności. Samo pojęcie sprzedaży jest bowiem szerokie, a firmy 

handlowe mają bardzo zróżnicowany profil i skalę działania. Biorąc pod uwagę relacje z klientem, można 

je jednak podzielić na trzy podstawowe grupy:

 ● Sprzedaż detaliczna (bezpośrednia);

 ● Sprzedaż hurtowa;

 ● Platformy B2B/B2C (e-commerce).
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Sprzedaż detaliczna (bezpośrednia)
W przypadku sprzedaży detalicznej bardzo istotny jest aspekt bezpośredniej obsługi klienta. Sprzedawca 

chciałby, aby klient po dokonaniu zakupu miał pozytywne wrażenia i dobrze oceniał sprawność działania 

sklepu. Wszelkie opóźnienia, pomyłki lub brak oczekiwanych przez klienta informacji, które mogą 

wynikać z braku odpowiednich narzędzi, zniechęcają go do powrotu i kolejnych zakupów w przyszłości. 

Do kształtowania pozytywnego wizerunku i usprawnienia obsługi pomocne więc będą narzędzia 

pozwalające między innymi na przyśpieszenie tworzenia dokumentów (faktur, e-paragonów, dokumentów 

zwrotów i reklamacji), odszukiwanie informacji o dostępności towarów oraz obsługę programów 

lojalnościowych, które muszą bazować na danych zbieranych o kliencie, wymagają więc narzędzi 

umożliwiających ich efektywne, bezpieczne i zgodne z prawem przetwarzanie.

Inne przydatne funkcjonalności:

 ● obsługa kodów kreskowych;

 ● możliwość rejestracji w systemie dodatkowych wartości, podyktowanych przez specyfikę naszej 

działalności, np. numeru partii, numeru seryjnego lub innych wartości, takich jak rozmiar obuwia;

 ● możliwość prezentacji stanów magazynowych, rejestracji dokumentów sprzedaży oraz reklamacji;

 ● zarządzanie usługami serwisowymi;

 ● możliwość sprawdzenia dostępności oraz zamówienia towaru z innej lokalizacji przedsiębiorstwa 

(gdy system obsługuje wiele zintegrowanych punktów sprzedaży).
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Sprzedaż hurtowa

W przypadku sprzedaży hurtowej niezbędne są narzędzia wykorzystujące informacje ze wszystkich 

obszarów działalności przedsiębiorstwa oraz funkcjonalność CRM. Podstawową informacją dla 

każdego sprzedawcy jest dostępność towaru, ponieważ musi być pewien, że towar dotrze do klienta 

w odpowiednim czasie oraz ilości. Dlatego, oprócz funkcjonalności pozwalających na sprawne dodawanie 

zamówień, system powinien posiadać również możliwość monitorowania ich relacji, a w przypadku 

wystąpienia opóźnień, pozwalać na wskazanie nowej daty realizacji i kontakt z klientem. Umożliwia to 

utrzymanie pełnej kontroli nad sytuacją, a przez to zniwelowanie negatywnych skutków ewentualnych 

opóźnień realizacji zamówienia.

Narzędzie pozwalające na automatyczne wyliczenie możliwego terminu realizacji zamówienia 

klienta jest bardzo pomocne w przypadku braku towaru na magazynie lub gdy musi zostać on dopiero 

wyprodukowany dla klienta. System jest w stanie szybko obliczyć możliwe daty dostawy lub daty 

zakończenia produkcji, z uwzględnieniem dostępności materiałów, nawet gdy trzeba je będzie wcześniej 

zamówić. Dzięki temu sprzedawca ma dostęp do informacji w czasie rzeczywistym i może prezentować 

klientowi rzetelne oferty, zawierające wiarygodny czas realizacji zamówienia. ■
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MS Dynamics Developer, JCommerce
Od ponad dwudziestu lat zajmuje się projektowaniem, 
dostarczaniem i utrzymaniem rozwiązań IT, wspomagających 
funkcjonowanie i rozwój przedsiębiorstw. Specjalista 
w dziedzinie technologii Microsoft oraz systemów ERP.

E-commerce 
nie kończy 
się na sklepie 
internetowym

Andrzej Drelich
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Od szeregu lat obserwujemy dynamiczny rozwój rynku e-commerce, który według aktualnych danych 
jest już w Polsce warty 36 mld zł, a w najbliższym czasie wartość ta ma wzrosnąć prawie dwukrotnie. 
Po okresie burzliwego rozwoju przedsiębiorstwa oferujące swoje towary i usługi w sieci (ogólnie 
określane jako branża e-commerce) przechodzą w fazę, w której dalszy rozwój, bez wsparcia ze strony 
odpowiednich narzędzi informatycznych, może być utrudniony.

Sklep internetowy
Każde przedsiębiorstwo z branży e-commerce musi opierać swoją działalność na informatycznym 

systemie sprzedażowym. Oferta tego typu systemów, nazywanych powszechnie „sklepami internetowymi”, 

jest bardzo szeroka – od bardzo prostych rozwiązań, po skomplikowane, wielofunkcyjne platformy 

sprzedażowe. Ich wspólną, podstawową cechą jest interfejs klienta, pozwalający na przeglądanie 

produktów oraz dokonanie transakcji. Poza interfejsem klienta i modułem transakcyjnym systemy 

e-commerce mogą spełniać także inne, często bardzo wyspecjalizowane funkcje.
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Dodatkowe funkcje platform e-commerce:

 ● prowadzenie magazynu;

 ● rozliczenie transakcji;

 ● automatyzacja procesu kompletacji i wysyłki towaru;

 ● płatności on-line (w oparciu o bezpieczne serwisy do płatności internetowych);

 ● usługi kurierskie;

 ● śledzenie procesu realizacji zamówienia;

 ● opinie użytkowników;

 ● opcje wsparcia marketingu, takie jak wysyłka newslettera, retargeting czy personalizacja 

usług/produktów pod kątem użytkownika.

Przedsiębiorstwa z branży e-commerce, mimo swojej specyfiki związanej z działalnością on-line, 

funkcjonują jednak w dokładnie taki sam sposób, jak każda inna firma z branży usług i sprzedaży. 

Posiadają więc te same obowiązki podatkowe i sprawozdawcze, zatrudniają pracowników, prowadzą 

produkcję czy kompletację oferowanych wyrobów. Często zdarza się więc, że wraz z rozwojem firmy 

(a w tej branży przypadki niespodziewanego sukcesu i gwałtownego rozwoju nie są wcale rzadkie), obsługa 

tych „dodatkowych” początkowo procesów staje się coraz bardziej kłopotliwa.
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Co jeśli dotychczasowy sklep internetowy stał się za ciasny?
Jeśli dotychczasowy sklep internetowy przestaje spełniać swoją rolę i ograniczenia w jego 

funkcjonalnościach stają się przeszkodą w rozwoju, należy odpowiedzieć sobie na pytanie: Co dalej? 

Tak naprawdę są trzy możliwości:

ROZBUDOWA OBECNIE UŻYWANEGO SYSTEMU O NOWE FUNKCJONALNOŚCI

Jest to opcja pozornie bardzo korzystna – nie wymaga bowiem rewolucji, a więc zmiany 

używanego do tej pory systemu, przyzwyczajeń pracowników i klientów, a także podejmowania 

ryzyka związanego z wdrożeniem nowego systemu. Problem jednak polega na tym, że wiele 

„pudełkowych” systemów e-commerce nie oferuje możliwości rozbudowy, natomiast 

w przypadku systemów autorskich taka rozbudowa często bywa kosztowna, w obu przypadkach 

efekty często odbiegają od oczekiwań.

WYBÓR I WDROŻENIE NOWEGO KOMPLEKSOWEGO ROZWIĄZANIA

Wdrożenie kompleksowego rozwiązania jest sensowne dopiero w przypadku, gdy nasza 

platforma sprzedażowa przestaje spełniać wymagania, a firma jest już na tyle dojrzała, że jest 

w stanie ponieść ryzyko i koszty związane z migracją na nową platformę. Podstawowym celem 

i efektem takiego przedsięwzięcia powinno być uporządkowanie podstawowych aspektów 

działalności firmy (m.in. finansów), wpłynie to bowiem na solidną podstawę dla sprawnego 

funkcjonowania organizacji w przyszłości. Podczas wdrożenia systemu należy także brać pod 

uwagę ryzyko związane z chwilowym utrudnieniem w prowadzeniu działalności, które może 

mieć wpływ na czasowy przestój sprzedaży. Ryzyko finansowe i marketingowe powinno zatem 

zostać dokładnie przeanalizowane.

1

2
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WDROŻENIE SYSTEMU KLASY ERP I INTEGRACJA Z OBECNIE UŻYWANYM SYSTEMEM SPRZEDAŻOWYM

Dla firm, które posiadają rozbudowany system sprzedaży on-line, najefektywniejszym 

rozwiązaniem będzie wybór dostosowanego do swoich potrzeb systemu ERP i integracja 

z istniejącymi rozwiązaniami. Ten model wdrożenia sprawia, że nowy system staje się 

wartością dodaną – bez naruszania funkcjonowania systemu sprzedażowego w momencie 

startu – dając duży potencjał rozwojowy w przyszłości.

3

NIEWYDOLNOŚĆ SYSTEMU

ROZBUDOWA
OBECNEGO SYSTEMU

WDROŻENIE
NOWEGO ROZWIĄZANIA

WDROŻENIE ERP
I INTEGRACJA Z SYSTEMEM
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Sklep internetowy zintegrowany z ERP
Wdrożenie systemu ERP, który łatwo integruje się z zewnętrznymi systemami, daje ogromne możliwości 

w dostosowaniu nowego systemu do potrzeb biznesu. Jest to w pewnym sensie rozwiązanie, które łączy 

zalety wdrożenia zupełnie nowej platformy, porządkującej procesy w firmie, z pozostawieniem starego 

systemu sprzedażowego, który dzięki temu zyskuje zupełnie nowe funkcje. 

Bardzo łatwo można sobie więc wyobrazić przedsiębiorstwo, które opiera swoją działalność na systemie 

ERP, współpracującym, a więc zintegrowanym, ze wszystkimi używanymi kanałami sprzedaży (sklepy 

internetowe, platformy sprzedażowe typu eBay, Allegro).

Zalety takiego rozwiązania:

 ● redukcja konieczności ręcznego wprowadzania danych, przy jednoczesnej eliminacji błędów 

przy wprowadzaniu zamówień, zapasów, danych klienta i danych wysyłkowych;

 ● automatyczna aktualizacja zapasów i zamówień bez konieczności zatrudniania dodatkowego 

personelu, niezależnie od obrotów;

 ● powiadomienia dla klientów o realizacji zamówienia;

 ● uproszczenie zarządzenia cenami, parametrami produktów i stanem zapasów;

 ● zautomatyzowane zarządzanie łańcuchem dostaw;

 ● zapewnienie dużej elastyczność w dodawaniu nowych kanałów sprzedaży – zarówno on-line, 

jak i off-line;

 ● zarządzanie finansami, kontrola zobowiązań podatkowych;

 ● obsługa zwiększonej liczby zamówień on-line bez dodatkowych kosztów.
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Tradycyjny biznes też wchodzi na rynek e-commerce
Sklepy internetowe to już nie tylko małe sklepiki, oferujące produkty typu hand-made. W dzisiejszych 

czasach większość firm usługowo-handlowych posiada firmowy sklep internetowy, a jeżeli jeszcze go nie 

otworzyły, to prawdopodobnie uruchomią go w niedalekiej przyszłości, zmuszone rosnącą konkurencją. 

Należy więc rozważyć jeszcze jeden przypadek, czyli firmy o ugruntowanej pozycji rynkowej w handlu 

tradycyjnym, które chcą rozszerzyć swą działalność o sprzedaż on-line. Przedsiębiorstwa takie zazwyczaj 

już korzystają z systemu ERP. W tym przypadku pozostaje wybór odpowiedniego systemu e-commerce, 

nie tylko pod kątem funkcjonalności, ale również z uwzględnieniem możliwości integracji. 

W takiej sytuacji możemy zastosować jedno z rozwiązań:

 ● integrację po stronie systemu ERP;

 ● integrację po stronie systemu e-commerce;

 ● użycie dodatkowej, dedykowanej platformy integracyjnej.

Podczas wyboru rozwiązania decydujące będą możliwości integracyjne używanego systemu ERP 

(należy sprawdzić, czy konieczne będą modyfikacje wykonane przez dostawcę lub dewelopera) 

oraz związane z nią koszty. Przy projektowaniu docelowego rozwiązania należy pamiętać, że system 

e-commerce jest dodatkiem do istniejących rozwiązań informatycznych w przedsiębiorstwie.
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Sprzedaż B2B z systemem ERP
Przedstawione zagadnienia dotyczą głównie firm oferujących swe wyroby na rynku klientów 

indywidualnych (B2C). Nie należy zapominać jednak o segmencie sektora e-commerce zwanym B2B, 

w przypadku którego klientami są inne przedsiębiorstwa i instytucje. Powszechnie obserwowanym 

trendem w tym przypadku jest wykorzystywanie do tego celu dodatkowej funkcjonalności, dostarczanej 

Firmy na rynku detalicznym, które prowadzą sprzedaż 

w sklepach stacjonarnych i on-line, powinny działać w sposób 

hybrydowy. Najlepiej widać to w przypadku produktów RTV, 

AGD i w branży fashion, w których klient coraz częściej 

wybiera produkt on-line, zakupu dokonuje jednak w sklepie 

stacjonarnym (lub odwrotnie). W takim przypadku nie do 

przecenienia jest możliwość korzystania z funkcji systemu ERP, 

pozwalających zapanować nad logistyką opartą na tak złożonej 

strukturze.

On-line czy 
off-line? 
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przez dostawcę systemu ERP. Takie dodatki w wielu 

przypadkach mają bardzo okrojoną funkcjonalność 

i są mało elastyczne. Pojawia się zatem pytanie: 

czy nie lepszym rozwiązaniem byłoby wdrożenie 

dojrzałego systemu e-commerce (z całą jego bogatą 

funkcjonalnością)? Warunkiem powodzenia takiego 

rozwiązania byłaby odpowiednio przeprowadzona 

integracja.

Wdrożenie systemu ERP, 
który łatwo integruje się 
z zewnętrznymi systemami, 
daje ogromne możliwości 
w dostosowaniu nowego 
systemu do potrzeb biznesu.

Jaki model działania wybrać?
Na rynku dostępnych jest wiele znakomitych i dojrzałych systemów klasy ERP, jak i e-commerce. 

Dobre narzędzia z obu tych grup dysponują API pozwalającym na integrację z systemami zewnętrznymi. 

Integracja taka umożliwia zbudowanie efektywnych rozwiązań, nie tyle wspomagających, co będących 

podstawą działalności operacyjnej nowoczesnych przedsiębiorstw, działających w sferze e-commerce. 

Bez względu jednak na to, jaki system wybierzemy i na jaki model działalności on-line się zdecydujemy, 

zawsze powinniśmy kierować się zasadą nieograniczania sobie pola manewru w zakresie możliwości 

rozwoju w przyszłości, bowiem efektywny biznes – zwłaszcza w branży e-commerce – to historia 

dynamicznego dostosowywania się do potrzeb rynku i wciąż rosnących oczekiwań klienta. ■
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Marketing Specialist, JCommerce
Absolwentka Wydziału Nauk Społecznych UAM. Od początku 
kariery zawodowej związana z marketingiem i sprzedażą. 
Obecnie na pierwszej linii kontaktu z klientem, odpowiedzialna 
za pozyskiwanie nowych rynków dla specjalistów JCommerce. 
Prywatnie miłośniczka kryminałów i starego kina.

Marketing 
i sprzedaż mogą 
mówić jednym 
głosem

Joanna Krasińska
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Współczesne działania marketingowo-sprzedażowe stają się coraz bardziej precyzyjne, a wszystko 
dlatego, że firmy dysponują coraz potężniejszymi narzędziami, które te działania mogą znacząco 
wesprzeć, a być może przede wszystkim – zmierzyć. Wskaźnik ROI stał się jednym z najważniejszych 
kryteriów oceny wszystkich aktywności. Nie ma miejsca na przypadek, a sprzedawcy i marketingowcy 
muszą z tych narzędzi korzystać. W tym samym czasie nastąpiła również rewolucja w innym zakresie 
– zaostrzająca się walka o klienta (także on-line) sprawiła, że tylko najlepsi będą w stanie przyciągnąć 
jego uwagę. A klient jest coraz bardziej wymagający i świadomy swojej pozycji. Nie ma więc mowy 
o rywalizacji – marketing i sprzedaż muszą mówić jednym głosem i zadbać o skuteczną komunikację.

Jedną z najcenniejszych 
wartości wypracowywanych 
w każdej firmie jest 
informacja.

O tym, że jednym z największych błędów 

marketingowca i handlowca jest brak komunikacji, 

nie trzeba chyba już nikogo przekonywać. Nie bez 

powodu samą „informację” uważa się dziś za 

najcenniejszy towar – im większą wiedzę mamy 

o potencjalnym kliencie i im szybciej jesteśmy 

w stanie tę informację odnaleźć, tym precyzyjniej 

i skuteczniej możemy do niego dotrzeć z właściwym 

przekazem. Najczęściej jednak, wraz z rozwojem 

firmy, danych zaczyna przybywać i coraz trudniej 

nad nimi zapanować, choćby w zakresie polityki cenowej i rabatowej, czy dostosowywania oferty do 

oczekiwań klienta. Odpowiedzią na te wyzwania jest wykorzystanie możliwości, jakie dają systemy 

ERP, które zapewniają uporządkowanie procesów zachodzących w przedsiębiorstwie i koordynację prac 

wszystkich działów.
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CRM najlepszym przyjacielem sprzedawcy
Większość osób zajmujących się sprzedażą nie wyobraża sobie pracy bez sprawnie funkcjonującego 

systemu CRM – to najważniejsze źródło informacji o klientach i wszystkich skierowanych do nich 

działaniach. Jednak CRM to nie wszystko – informacje ważne dla działu marketingu znajdują się także 

w systemie księgowym, magazynowym, a także w zwrotach towarów i innych dokumentach, znajdujących 

się w obiegu. Jeśli wszystkie te elementy działają w jednym, zintegrowanym systemie, możemy łatwo 

uzyskać pełną wiedzę i wykorzystać ją do swoich potrzeb.

Systemy CRM to możliwość:

 ● ewidencji potencjalnych klientów i wszystkich działań podejmowanych w procesie sprzedaży 

(rejestrowanie kontaktów telefonicznych, spotkań, e-maili i wszystkich dokumentów);

 ● koordynowania i planowania kampanii marketingowych oraz ustalania warunków cenowych 

dla każdej z nich;

 ● dostępu do pełnej historii interakcji z klientem i wszystkich niezbędnych informacji na jego 

temat, dzięki czemu można uniknąć sytuacji, w której klient otrzymuje kilka rozbieżnych ofert – 

szczególnie jeśli już zdążył kupić oferowany towar.
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Wszystkie narzędzia w jednym miejscu
Dużą wygodą, którą zapewnia praca z systemem ERP, jest nie tylko łatwa dostępność informacji, ale także 

połączenie wszystkich niezbędnych narzędzi, do których przywykliśmy. Przykładowo, w nowej wersji ERP 

MS Dynamics NAV system łatwo integruje się z Outlookiem lub bezpośrednio z CRM, bez konieczności 

rezygnowania z używanego do tej pory narzędzia. Dzięki temu możemy swobodnie nawigować między 

tymi systemami – tworząc np. cenniki i statystyki – czy przeglądać szanse i wysyłać oferty. Z kolei 

integracja z narzędziami Microsoftu, które służą do analizy biznesowej (Business Intelligence), umożliwia 

pełne wykorzystanie danych poprzez szczegółowe analizy sprzedaży – wszystko w ramach jednego, 

dobrze znanego środowiska.

System ERP to dane 
ze wszystkich narzędzi 
w jednym miejscu:

 ● MS Outlook;

 ● CRM;

 ● platforma e-commerce;

 ● platforma B2B;

 ● systemy e-mail 

marketingowe;

 ● formularze internetowe.
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Podsumowanie
Jakiś czas temu miałam okazję współpracować z grupą sprzedawców, którym pracodawca z niejasnych 

powodów blokował dostęp do wielu istotnych danych dotyczących klientów, takich jak wystawiane faktury 

czy historia transakcji. Co więcej, nie mieli oni dostępu także do informacji o działaniach kolegów z działu, 

co skutkowało tym, że niejednokrotnie wchodzili sobie w drogę, kontaktując się z tym samym klientem. 

Efekty łatwo przewidzieć – klienci zaczęli odpływać z firmy, zniecierpliwieni koniecznością wielokrotnego 

powtarzania tych samych informacji i zbyt częstymi kontaktami, które zaczęły być odbierane jako 

natrętne. Ten przykład dobrze pokazuje, jak z pozoru „drobne niedogodności”, z którymi na co dzień muszą 

radzić sobie pracownicy, finalnie przekładają się na relacje z klientami, a w konsekwencji – na powodzenie 

firmy. Jedną z najcenniejszych wartości wypracowywanych w każdej firmie jest informacja. Wydobycie tej 

wartości i skorzystanie z niej to „być albo nie być” dla biznesu. ■
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ERP Consultant, JCommerce
Konsultant systemów ERP, na co dzień związany z technologią 
Microsoft. Specjalizuje się we wdrożeniu i kastomizacji systemu 
Microsoft Dynamics NAV. Posiada doświadczenie zarówno 
w polskich, jak i zagranicznych projektach wdrożeniowych. 

Dynamiczne 
zarządzanie 
projektami

Szymon Pociask

https://erpnav.pl


DYNAMICZNE ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI ERPNAV.PL66

Kompletny proces zarządzania projektem jest działaniem trudnym i złożonym. Kierownik projektów 
powinien posługiwać się takim zestawem narzędzi, który umożliwi mu stałe utrzymanie odpowiedniego 
kursu przy jednoczesnym objęciu wzrokiem całości procesów. W tym samym czasie nie można 
zapomnieć o dostępie do informacji dotyczącej szczegółów projektu – uporządkowanej i w powszechnie 
dostępnym formacie. Tutaj istotna jest integracja z powszechnymi programami pakietów biurowych, 
jak te, które wchodzą w skład pakietu Microsoft Office. System powinien umożliwiać rozbicie każdej 
grupy informacji na wiele mniejszych elementów, które łatwiej udostępniać, wymieniać i analizować. 

Funkcje modułu zleceń umożliwiają obsługę typowych zadań związanych z procesem zarządzania 

projektami. W ich skład wchodzą takie elementy, jak tworzenie i konfigurowanie nowego zlecenia, 

definiowanie zasobów i grup zasobów oraz planowanie i odpowiednia alokacja pracowników, maszyn 

oraz innych zasobów do konkretnych zleceń projektowych. Narzędzie dostarcza niezbędnych informacji 

do zarządzania budżetami i monitorowania ogólnego postępu realizowanego przez nas zadania. 

W ramach dedykowanych rozwiązań można zarządzać zarówno projektami długoterminowymi, z którymi 

wiążę się wiele typów zużycia, zasobów ludzkich, maszynowych czy zapasów, jak również projektami 

krótkoterminowymi.
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Estymacja. Planowanie. Kontrola.
Funkcjonalności dostępne w systemie ERP pozwalają nam zmniejszyć ryzyko niepowodzenia projektu. 

Przekroczenie budżetu, niedotrzymanie terminów i niska jakość wykonywanych prac to najczęstsze 

problemy spotykane w przypadku zarządzania projektami. Skuteczne narzędzia zarządzania projektem, 

takie jak konfigurowanie zlecenia i planowanie zasobów, są więc głównym atutem tego systemu. 

Funkcjonalności dostępne 
w systemie ERP pozwalają 
nam zmniejszyć ryzyko 
niepowodzenia projektu. 
Przekroczenie budżetu, 
niedotrzymanie terminów 
i niska jakość wykonywanych 
prac to najczęstsze problemy 
spotykane w przypadku 
zarządzania projektami.

Poprawną kontrolę nad realizacją 

założonego harmonogramu możemy 

zrealizować za pomocą rozwiązania 

do zarządzania czasem pracy, które 

umożliwia monitorowanie i szacowanie 

zużycia i alokacji zasobów. Za pomocą 

dedykowanych kart czasu pracy jesteśmy 

w stanie na bieżąco kontrolować 

zużycie czasu naszych zasobów, 

jak również zapobiegać opóźnieniom 

oraz przekraczaniu założonych kosztów.
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Funkcjonalności wykorzystywane w module zarządzania projektem:

 ● definiowanie struktury projektu/zadań;

 ● karty czasu pracy;

 ● planowanie dostępności zasobów;

 ● prace w toku (RWT);

 ● zarządzanie i alokacja zasobów projektowych;

 ● monitorowanie realizacji;

 ● kalkulacja cen zadań i fakturowanie;

 ● stosunek kosztów rzeczywistych do planowanych;

 ● pełna sprawozdawczość projektowa.

Wykorzystanie nowoczesnych rozwiązań i narzędzi systemu ERP pozwala na precyzyjne planowanie 

i budżetowanie projektu przy jednoczesnym optymalnym wykorzystaniu dostępnych mocy produkcyjnych 

i dedykowanych zasobów. Prowadzi to do terminowego dostarczania zamówionych produktów oraz usług 

do kontrahentów przy jednoczesnej minimalizacji zapasów magazynowych. Prowadzi to do stabilnej, 

długoterminowej współpracy z kooperantami. Prowadzenie bieżącej i szczegółowej ewidencji na każdym 

etapie realizowanego projektu umożliwia dokładne rozliczenie kosztów projektu i efektywną analizę 

rentowności produkcji firmy. ■
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ERP Consultant, JCommerce
Konsultant systemów ERP, na co dzień związany z technologią 
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W przypadku usług serwisowych, dostęp do dokumentacji i aktualnych danych na temat klientów 
i przedmiotów objętych serwisem jest kluczowy, jeśli chcemy zapewnić usługi na wysokim poziomie 
i – co równie ważne – opłacalne dla przedsiębiorstwa. Zintegrowany moduł systemu ERP, który jest 
dedykowany dla serwisu, wspiera bieżącą realizację zleceń gwarancyjnych przy jednoczesnym 
zachowaniu wysokiego poziomu świadczonej usługi, zapewniając satysfakcję nabywców. 

Dzięki temu modułowi pracownik serwisu w każdej chwili jest w stanie uzyskać dostęp do historii wybranego 

klienta i, na bazie posiadanych informacji, usprawnić realizacje kolejnych napraw gwarancyjnych.

Ściśle zintegrowane informacje zapewniają wiedzę niezbędną do podejmowania racjonalnych decyzji 

w zakresie kosztów, zapasów, obłożenia pracą i zyskownością prowadzenia serwisu. Prognozowanie 

potrzeb nabywców czy zarządzanie w czasie rzeczywistym danymi powiązanymi ze zleceniami staje się 

dzięki temu proste i ułatwia codzienne zarządzanie serwisem. 

Dzięki systemowi otrzymujemy możliwość rejestrowania przetwarzanych danych w oparciu o złożoność 

oferty, szybkie inicjowanie zleceń napraw w oparciu o akceptację ofert przez klientów lub napraw 

gwarancyjnych. Przepływ pracy i wykorzystanie wiedzy know-how prowadzi do równie prostego 

rejestrowania zamknięcia zleceń, zapewniając jednocześnie kompletność kartotek i w następstwie 

możliwość zarządzania dochodowością działalności. 
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Uzupełnieniem tworzonych zleceń serwisowych jest funkcjonalność przedmiotów serwisowych, które 

mogą zostać zdefiniowane przez użytkownika. Tworzona jest w ten sposób baza wszystkich elementów 

serwisu i części, a także informacje o umowach oraz warunkach gwarancji. Każda część może zostać 

indywidualnie oznaczona definicją części zamiennej, numerem seryjnym czy kodem kategorii. Śledząc 

poszczególne elementy i proces realizacji zleceń serwisowych, można przydzielać sprawniej zlecenia, 

mając jednocześnie pełny wgląd w ich korekty. 

Pozostałe funkcjonalności wykorzystane w module serwisowym:

 ● zarządzanie umowami z klientami i umowami o poziomie obsługi (SLA);

 ● planowanie mocy przerobowych i materiałowych;

 ● definiowanie kalendarza napraw i otwierania zleceń;

 ● harmonogram i alokacja zadań;

 ● zarządzanie cenami;

 ● historia pozycji i elementów;

 ● pełna sprawozdawczość serwisowa. ■
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ERP Consultant, JCommerce
Specjalizuje się w projektach wdrożeniowych systemu Microsoft 
Dynamics NAV. Od wielu lat związany bezpośrednio z systemami 
klasy ERP. Posiada duże doświadczenie w implementacji 
i kastomizacji systemu u klientów.
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W ostatnich latach obserwujemy dynamiczny rozwój technologii komunikacyjnych, coraz istotniejsza 
jest również możliwość stałego kontaktu i wymiany informacji między poszczególnymi podmiotami. 
Wynikiem tych zmian jest rozwój nowej generacji systemów ERP, a mianowicie systemów klasy ERP II.

Zintegrowane systemy 

informatyczne uległy znacznej 

ewolucji i otworzyły się na 

wymianę danych z otoczeniem 

zewnętrznym. Tak więc 

zamknięte dotychczas systemy 

ERP ustępują miejsca systemom 

ERP II. Posiadają one możliwość 

wchodzenia w interakcje 

z otoczeniem i czerpania 

informacji z rzeczywistości 

biznesowej dzięki możliwości 

komunikowania się za 

pośrednictwem szerokiego 

wachlarza dostępnych narzędzi 

i technologii, integracji 

z zewnętrznymi bazami danych, 

systemami informatycznymi, 

aplikacjami internetowymi, itd. 

PORTAL
INTERNETOWY

PLANOWANIE ZASOBÓW PRZEDSIĘBIORSTWA (ERP)

RYNEK

HURTOWNIA DANYCH

ZARZĄDZANIE
RELACJAMI
Z KLIENTEM

(CRM)

ZARZĄDZANIE
ŁAŃCUCHEM

DOSTAW
(SCM)

ZARZĄDZANIE
CYKLEM ŻYCIA
PRODUKTU

(PLM)

ZARZĄDZANIE
STRATEGICZNE

FIRMĄ
(SEM)
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Architektura systemów ERP II
Jak widać na zamieszczonej ilustracji, architektura systemu ERP II składa się z modułów tradycyjnie 

wchodzących w skład systemu ERP, poszerzonych jednak o dodatkowe możliwości. Moduł sprzedaży 

i dystrybucji został dodatkowo rozszerzony o CRM (Customer Relationship Management) – system 

zarządzania relacjami z klientami. Moduł logistyki produkcyjno-zaopatrzeniowej został zintegrowany 

w ramach SCM (Supply Chain Management), czyli systemu łańcucha dostaw. Wspierane dotychczas przez 

system ERP obszary optymalizacji zasobów i wspomagania procesów we wnętrzu firmy uzupełnione 

zostały o informacje dotyczące tych wielkości u partnerów biznesowych. Zarządzanie zasobami obejmuje 

więc już nie tylko jedną firmę, ale firmy wszystkich partnerów, współpracujących ze sobą. 

W ramach systemów klasy ERP II zintegrowany został także podsystem przeznaczony do zarządzania 

cyklem życia produktu – PLM (Product Life Management), ponieważ produkt odgrywa kluczową rolę 

w procesie wymiany informacji z systemami. System ten obejmuje: projektowanie oraz wytwarzanie 

produktu, zarządzanie jakością i rynkową ocenę produktu. Dużą rolę w działaniu systemów klasy ERP II 

odgrywa także podsystem SEM (Strategic Enterprise Management) – podsystem służący do wspierania 

strategicznego zarządzania firmą. Jego funkcjonowanie oparte jest na hurtowni danych i zgromadzonych 

w niej informacjach. Do zadań tego podsystemu należą: planowanie strategiczne oraz symulacje, 

pozyskiwanie informacji, inwestycje kapitałowe i konsolidacja finansowa. 

Praca z systemem ERP II może odbywać się za pomocą tradycyjnej przeglądarki internetowej. Systemy 

te dają możliwość tworzenia portali internetowych dla klientów, partnerów czy pracowników. Portale 

te umożliwiają sprawną i bezpośrednią komunikację użytkowników z systemem informacyjnym 

przedsiębiorstwa, np. klienci mogą sprawdzić stan swojego zamówienia czy dostępność danego 

produktu, który chcą zakupić, podwykonawcy mogą natomiast sprawdzić stan zapasów wytwarzanego 
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przez siebie produktu, a pracownicy 

w firmie mogą kontrolować bieżące 

informacje z interesujących ich obszarów 

przedsiębiorstwa, korzystając w tym celu 

z dostępu zdalnego on-line. 

System ERP II stawia nacisk na 

współpracę z partnerami biznesowymi 

i integrację zewnętrzną. Celem tego jest 

utrzymanie przewagi konkurencyjnej 

oraz maksymalizacja zysku. W czasach 

powszechnego dostępu do Internetu 

coraz więcej firm decyduje się na rozwój 

swojej działalności w rzeczywistości 

Cechy, które wyróżniają Microsoft 
Dynamics NAV spośród innych 
systemów, to jego elastyczność 
i intuicyjność. Bardzo dobrze 
dostosowuje się do potrzeb małych, 
jak i większych przedsiębiorstw, 
może być również konfigurowany 
i dostosowywany do potrzeb 
konkretnej firmy i wymagań 
danej branży.

wirtualnej. Do tego niezbędne są odpowiednie narzędzia, pozwalające na kompleksowe zarządzanie firmą 

i kontaktami z partnerami biznesowym. Takimi narzędziami są właśnie zaawansowane systemy ERP II, 

a przykładem takiego systemu jest Microsoft Dynamics NAV.

Microsoft Dynamics NAV w roli systemu ERP II
System Microsoft Dynamics NAV to system klasy ERP II zapewniający swoim użytkowników wszystkie 

rozwiązania stosowane w tego typu systemach. Cechy, które go wyróżniają spośród innych systemów, 

to jego elastyczność i intuicyjność. Bardzo dobrze dostosowuje się do potrzeb małych, jak i większych 

przedsiębiorstw, może być również konfigurowany i dostosowywany do potrzeb konkretnej firmy 
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i wymagań danej branży. Posiada także zestaw narzędzi, które pozwalają na jego szybkie i efektywne 

wdrożenie. Microsoft Dynamics NAV posiada również wbudowane centrum zarządzania profilami 

użytkowników, dzięki któremu użytkownik ma przypisany widok główny, dostosowany do roli jaką pełni 

w firmie, a co za tym idzie odpowiedni wygląd interfejsu, dopasowane do jego roli funkcjonalności oraz 

zdefiniowany zakres uprawnień.

Microsoft Dynamics NAV jest w pełni zgodny z obowiązującymi międzynarodowymi przepisami oraz 

ustawami o rachunkowości. Oprogramowanie posiada także Certyfikat Zgodności z polską Ustawą 

o Rachunkowości, wydany przez firmę audytorską. Umożliwia prowadzenie dziennika audytu, a także 

stosowania innych środków bezpieczeństwa, które są wymagane na mocy rozporządzeń. Dzięki jednej 

bazie danych w skali całego przedsiębiorstwa pozwala na wyeliminowanie błędów, które mogłyby się 

pojawić w przypadku kilku baz. Dostęp do danych i przesyłanie informacji poprzez sieć internetową 

są bezpieczne dzięki zaawansowanym algorytmom szyfrowania. Każda operacja przeprowadzona 

w systemie jest rejestrowana i identyfikowana (nazwa użytkownika, data, godzina, adres IP i rodzaj 

operacji), ponadto istnieje możliwość zdefiniowania praw dostępu od strony warstwy serwera aplikacji 

i serwera bazy danych. 

Integracje z otoczeniem biznesowym
Obecnie panujące trendy na rynku systemów ERP zmierzają do jak największej integracji rozwiązań 

biznesowych. Najnowsza wersja systemu Microsoft Dynamics NAV 2017 jest tego przykładem. 

Firma Microsoft połączyła możliwości swojego systemu ERP z takimi rozwiązaniami jak Office 365, 
Power BI, Microsoft Dynamics CRM i Microsoft Azure. 
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Ciekawych funkcji dostarcza wtyczka do Microsoft Outlook, dzięki której użytkownicy uzyskali dostęp do 

widoku analiz finansowych, które są powiązane z danym adresem e-mail. Integracja Outlooka z Dynamics 

NAV umożliwia np. import kontaktów z Outlooka do NAV-a. To pozwala z kolei na tworzenie kartotek 

klientów na ich podstawie. Z poziomu tego widoku istnieje możliwość szybkiego przejścia do systemu 

ERP. Integracja Microsoft Dynamics NAV 2017 z Microsoft Outlook możliwa jest też z poziomu kalendarza, 

co pozwala użytkownikowi łączyć zdarzenia, które ma zaplanowane w kalendarzu, z odpowiednimi 

zadaniami i usługami w systemie ERP – w Dynamics NAV mogą być tworzone zadania, przypisane do 

konkretnych osób, po czym pojawiają się one w zakładce Zadania programu Outlook.

Innym ciekawym rozwiązaniem, 

które pojawiło się w najnowszej wersji 

Dynamics NAV, jest wtyczka do Microsoft 
Excel, która umożliwia – z poziomu pliku 

arkusza – otwarcie wybranych widoków 

systemu ERP. Widoki te są edytowalne 

i po uzupełnieniu mogą zostać przesłane 

do Dynamics NAV.

W najnowszej wersji NAV 2017 pojawiła 

się również usługa Microsoft Bookings. 

Jest ona dostępna dla użytkowników 

posiadających ważną subskrypcję Office 365 

i służy do zarządzania terminami spotkań, 

ich rezerwacją oraz realizacją usług.
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Charakterystyczne dla systemów ERP II są także rozwiązania w obrębie modułu CRM. Już w poprzedniej 

wersji Dynamics NAV firma Microsoft wprowadziła natywną integrację z systemem Dynamics CRM, 

ale w najnowszej odsłonie swojego systemu rozwiązanie to zostało jeszcze bardziej udoskonalone. 

W obszarze CRM wprowadzono nowy widok główny użytkownika, dostępny również z poziomu urządzeń 

mobilnych (takich jak smartfon czy tablet), który pozwala na szybki dostęp do kontaktów, ofert sprzedaży 

bądź różnych wykresów. 

Zmodyfikowana została również integracja z rozwiązaniami Power BI. Obecnie możliwe jest generowanie 

raportów i wykresów bez potrzeby przełączania się między aplikacjami. Duży nacisk położono też na 

sprawne zarządzanie dokumentami otrzymywanymi od klientów – ulepszona została obsługa OCR, 

która umożliwia rejestrowanie całych dokumentów lub ich wybranych wierszy.

W nowej wersji Microsoft Dynamics NAV dodany został pakiet z funkcjami obsługi dużej ilości danych 

i zaawansowanej analizy – Cortana Intelligence. Umożliwia on analizę danych łącznie z danymi 

historycznymi, pozwalając na optymalizację działań i ułatwiając podejmowanie decyzji. Dodatkowo, 

wyniki analiz mogą zostać włączone do prognozy przepływów pieniężnych. Częścią pakietu Cortana 

jest Azure Machine Learning – jest to oparta na chmurze usługa zaawansowanej analizy predykcyjnej, 

pozwalająca na szybkie tworzenie i wdrażanie modeli predykcyjnych jako rozwiązań analitycznych.

ERP

CORTANA
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Wyższa wydajność i lepsza komunikacja z użytkownikiem
Rozwijając swój produkt, firma Microsoft duży nacisk kładzie na jego wydajność oraz łatwą komunikację 

z użytkownikiem. W najnowszej wersji jeszcze bardziej poprawiono te cechy. W obszarze finansów 

szybszy i łatwiejszy stał się dostęp do sprawozdań czy raportów obrazujących kondycję przedsiębiorstwa. 

Poprawione bądź rozbudowane zostały funkcjonalności również w takich obszarach, jak Zlecenia, 

Obsługa płatności bankowych, Kartoteki zapasów. Dla zwiększenia komfortu pracy z systemem 

wprowadzono scenariusze konfiguracji, które pozwalają użytkownikom szybciej definiować ustawienia 

w poszczególnych obszarach Dynamics NAV. Pojawiły się również powiadomienia kontekstowe, 

które ułatwiają użytkownikowi pracę w systemie Dynamics NAV.

Dostęp do systemu możliwy jest za pośrednictwem przeglądarek internetowych, jak też z urządzeń 

mobilnych, z wykorzystaniem dedykowanej aplikacji dostępnej na trzy najbardziej popularne systemy 

mobilne. Istnieje możliwość tworzenia serwisów internetowych z dostępem dla klientów i kontrahentów. 

W nowej wersji systemu wprowadzone zostały rozwiązania ułatwiające współpracę z klientem. Jednym 

z nich jest funkcja ułatwiająca klientom dokonywanie płatności za faktury. Wykorzystuje ona łącza do 

usług płatniczych, które – umieszczone bezpośrednio na fakturze – pozwalają klientowi realizować 

płatność wybraną metodą on-line.

System Microsoft Dynamics NAV, jako przedstawiciel systemów klasy ERP II, jest bardzo wydajnym 

i elastycznym rozwiązaniem zorientowanym na integrację z wieloma aplikacjami biznesowymi oraz 

szeroko pojętą wymianę informacji z klientami, przez co staje się potężnym narzędziem, przydatnym 

w każdym aspekcie działania przedsiębiorstwa. ■
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ERP Consultant, JCommerce
Konsultant systemów ERP, na co dzień związany z technologią 
Microsoft. Specjalizuje się we wdrożeniu i kastomizacji systemu 
Microsoft Dynamics NAV. Posiada doświadczenie zarówno 
w polskich, jak i zagranicznych projektach wdrożeniowych. 

Systemy ERP 
– polskie 
przedsiębiorstwa 
nadal w ogonie 
Europy

Szymon Pociask
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Z badania GUS „Społeczeństwo informacyjne w Polsce” wynika, że zaledwie co piąta firma korzystała 
w 2015 roku z systemu klasy ERP. Polski rynek ma więc w tym zakresie duży potencjał rozwoju. Wśród 
polskich przedsiębiorców rośnie na szczęście świadomość korzyści niesionych przez wdrożenie 
systemu ERP i tego typu oprogramowanie jest stosowane już nie tylko w wielkich firmach z kapitałem 
zagranicznym, w których systemy informatyczne wprowadzane są zazwyczaj obowiązkowo, w ramach 
transferu know-how. Obecnie przychody dostawców systemów ERP w głównej mierze generuje właśnie 
rynek MŚP, a większość klientów pochodzi z sektorów produkcyjnego, handlu detalicznego i hurtowego 
oraz specjalistycznych usług.

W skali kraju, w sumie ponad 22 tysiące dużych firm, zajmujących się przetwórstwem przemysłowym, nie 

posiada rozwiązania informatycznego, dzięki któremu mogłyby efektywniej zarządzać przedsiębiorstwem 

i optymalizować koszty produkcji na podstawowym poziomie. Potwierdza to doświadczenie JCommerce 

– firmy, która do tej pory zrealizowała ponad 300 projektów IT, w tym wdrożeń systemów informatycznych 

w firmach handlowych, dystrybucyjnych oraz dużych i średnich firmach produkcyjnych. Pod względem 

informatycznego zaawansowania plasuje to polskie firmy na jednym z ostatnich miejsc w Europie – 

Polskę wyprzedzają m.in. Słowacja, Bułgaria, Grecja oraz Czechy. W krajach Unii Europejskiej średnio 36% 

przedsiębiorstw posiada oprogramowanie wspierające zarządzanie, ale są też kraje, w których już niemal 

co druga firma została gruntownie zinformatyzowana.

Dla porównania warto wskazać również poziom wykorzystania systemów ERP w USA, czyli jednej 

z najbardziej konkurencyjnych gospodarek na świecie. Raport firmy Aberdeen Group z roku 2012 pokazuje, 

że praktycznie wszystkie duże amerykańskie firmy korzystają z systemów ERP, a wśród średnich firm 

odsetek ten wynosi aż 84%.
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Wdrożenie ERP budzi coraz mniej obaw
Jakie są przyczyny tak niskiego poziomu zinformatyzowania polskich przedsiębiorstw? W przypadku firm 

dużych, problemem bywa jeszcze wciąż zachowawczość i brak świadomości, że korzyści z posiadania 

spójnego systemu zarządzania informacjami, dotyczącymi działania przedsiębiorstwa, znacznie 

przewyższają koszty. Natomiast w przypadku małych i średnich przedsiębiorstw w dużej mierze powodem 

były wysokie do niedawna koszty wdrożenia i utrzymania tego typu systemów. Jednak wraz ze wzrostem 

konkurencji wśród producentów oprogramowania i pojawieniem się rozwiązań dostosowanych do potrzeb 

i możliwości konkretnej firmy, koszty te znacząco zmalały. Dodatkowo coraz większą popularnością cieszą 

się systemy ERP udostępniane w modelu SaaS (z ang. Software as a Service), co dodatkowo zmniejsza 

wydatki związane z infrastrukturą IT, usługi są bowiem hostowane w chmurze.

Malejące koszty wdrożeń 
i utrzymania systemów 
ERP, idące w parze z coraz 
większą zasobnością portfela 
przedsiębiorców, dają 
podstawy do przewidywania, 
że Polskie firmy w najbliższych 
latach będą nadrabiały 
stracony do tej pory czas.

Wygląda na to, że malejące koszty wdrożeń 

i utrzymania systemów ERP, idące w parze z coraz 

większą zasobnością portfela przedsiębiorców, 

dają podstawy do przewidywania, że Polskie firmy 

w najbliższych latach będą nadrabiały stracony 

do tej pory czas. Przegląd raportów i artykułów 

branżowych na temat systemów klasy ERP 

potwierdza te wnioski. Od kilku lat utrzymuje 

się stały wzrost zainteresowania systemami 

informatycznymi do zarządzania firmą, a coraz 

więcej małych i średnich przedsiębiorstw rozważa 

implementację ERP w niedalekiej przyszłości. Widać 

wyraźnie zmianę w świadomości przedsiębiorców. 
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Sektor MŚP dostrzega, że brak inwestycji w systemy informatyczne wyraźnie hamuje ich rozwój, 

natomiast duże firmy, które do tej pory nie wdrożyły spójnego systemu informatycznego, uświadamiają 

sobie, że znalazły się w tyle za konkurencją. Chcą więc jak najszybciej nadrobić zaległości. 

Potwierdzają to też dane GUS, które wskazują, że jeszcze w 2012 roku zaledwie 13,5% zarejestrowanych 

w Polsce przedsiębiorstw było wyposażonych w systemy klasy ERP. W kolejnych latach obserwowano 

jednak systematyczny wzrost poziomu zinformatyzowania polskich firm – w 2015 roku już co piąta firma 

posiadała system informatyczny tej klasy.

2015201420132012

13,5% 21% 23% 25%

CZĘŚĆ POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW POSIADAJĄCA SYSTEM ERP
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Kto jest liderem informatyzacji w Polsce?
Wśród najlepiej zinformatyzowanych firm GUS wymienia producentów komputerów, wyrobów 

elektronicznych i optycznych (52,5% z nich posiada systemy ERP) oraz producentów urządzeń elektrycznych, 

maszyn i urządzeń (43,6%). Powyżej średniej znalazły się także przedsiębiorstwa z branży chemicznej 

i farmaceutycznej. Co trzecie z nich (33,7%) posiada oprogramowanie wspomagające zarządzanie. 

Nie najgorzej wypada też sektor motoryzacyjny – 40,6% firm deklaruje, że korzysta z aplikacji ERP.
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CZĘŚĆ PRZEDSIĘBIORSTW POSIADAJĄCA SYSTEM ERP W POSZCZEGÓLNYCH BRANŻACH
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Ile trwa wdrożenie systemu ERP w Polsce?
Jeszcze kilka lat temu wdrożenie najpopularniejszych systemów klasy ERP zajmowało w Polsce średnio 

13 miesięcy.

Statystycznie najdłużej – 18 miesięcy – trwało wdrożenia systemów biznesowych Oracle. Niewiele mniej 

– 17 miesięcy – oprogramowania ERP firmy SAP. Najkrócej, spośród rozwiązań największych dostawców, 

trwały wdrożenia systemów rodziny Microsoft Dynamics. Typowe prace zajmowały w ich przypadku 

ok. 14 miesięcy. Z doświadczenia firmy JCommerce wynika, że najnowsze wersje systemów ERP firmy 

Microsoft wymagają już znacznie krótszego czasu wdrożenia – nawet 6–7 miesięcy, a w przypadku 

konieczności przeprowadzenia analizy przedwdrożeniowej – 9–10 miesięcy. Oczywiście w przypadku 

bardzo skomplikowanej struktury organizacyjnej firmy, czas ten może się wydłużyć – nawet do 

12 miesięcy, co jednak nie zmienia faktu, że obecnie wdrożenia są znacznie mniej czasochłonne niż 

jeszcze kilka lat temu, a co za tym idzie – ich ostateczny koszt dla firmy jest również znacznie niższy. 

MS DYNAMICS
14 MIESIĘCY

SAP
17 MIESIĘCY

ORACLE
18 MIESIĘCY

ŚREDNI CZAS WDROŻENIA SYSTEMÓW ERP RÓŻNYCH DOSTAWCÓW
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Jakie są kluczowe korzyści przemawiające za wdrożeniem systemu klasy ERP?
Na koniec warto zastanowić się nad tym, co firmy zyskują, wdrażając system ERP. Konsultanci wdrażający 

systemy ERP najczęściej przedstawiają następujące korzyści:

 ● Szybki, realny zwrot z inwestycji;

 ● Obniżenie kosztów pracy;

 ● Zwiększenie produktywności pracowników;

 ● Szybkie i wiarygodne raportowanie;

 ● Redukcja stanów magazynowych;

 ● Wspólna baza danych dla firmy;

 ● Łatwy dostęp do kluczowych informacji dla użytkowników systemu;

 ● Automatyzacja procesów;

 ● Usprawnienie organizacji pracy;

 ● Minimalizacja liczby błędnych decyzji;

 ● Zwiększenie kontroli nad przedsiębiorstwem. ■
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JCommerce JCommerce to wiodący partner wdrożeniowy w Polsce, 
łączący kompetencje technologiczne z ponad 14-letnim 
doświadczeniem biznesowym. 

Nasi programiści i konsultanci systemów ERP posiadają 

zdobywaną przez wiele lat wiedzę ekspercką w zakresie 

wdrożeń, utrzymania i rozwoju systemów do zarządzania 

zasobami przedsiębiorstwa. 

Dodatkowo oferujemy naszym Klientom wsparcie w takich 

obszarach jak wdrożenia systemów Business Intelligence, 

CRM czy rozwiązań dedykowanych, a także usługi rozwoju 

oprogramowania oraz Quality Assurance. 

Dzięki temu potrzeby każdej firmy realizujemy kompleksowo 

i elastycznie, biorąc pod uwagę unikatowy sposób jej działania 

oraz oczekiwania biznesowe. ■
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