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Dzieje się tak zwłaszcza w  przy-
padku niewielkich przedsiębiorstw, 
które najpierw decydują się na cy-
fryzację jednego obszaru, a potem, 
w  miarę rozwoju i  rosnących po-
trzeb, „doklejają” do niego kolejne, 
integrując je z poprzednimi. Ma to 
swoją niewątpliwą zaletę – specjali-
styczne systemy bardzo dobrze re-
alizują zadania, do których zostały 
stworzone. 

Wady rozwiązań 
„patchworkowych”
wraz z rozwojem firmy, wzrostem 
jej złożoności i wymagań, pojawiają 
się jednak trudności, a „patchwor-
kowe” rozwiązania często okazują się 
nieefektywne i zaczynają generować 
problemy, na przykład na poziomie 
wymiany danych – przekazywanie 
informacji pomiędzy różnymi (choć 
zintegrowanymi) rozwiązaniami nie 
przebiega tak sprawnie, jak w przy-
padku wymiany danych pomię-
dzy kilkoma modułami jednego 
systemu. stwarzają też trudności 
związane z koniecznością ręcznego 
przenoszenia danych czy wprowa-
dzania ich wielokrotnie w różnych 
systemach, powodując tym samym 
opóźnienia, na przykład w przepły-
wie dokumentów, i zagrażając cią-
głości procesów operacyjnych. Ma 
to szczególne znaczenie w  obsza-

rze zarządzania finansami i  może 
powodować, że przekazywanie da-
nych finansowych będzie odbywało 
się ze znacznym opóźnieniem, a in-
formacje będą niepełne. Kilka róż-
nych systemów to także utrudnienie 
dla pracowników. wspomniane wy-
żej błędy czy opóźnienia utrudniają 
im codzienną pracę i wpływają na 
ich efektywność. Dodatkowo, każda 
ze specjalistycznych aplikacji oferuje 
inny interfejs i działa na innych za-
sadach, co oznacza trudności na 
przykład na etapie onboardingu no-
wych pracowników i wiąże się z cza-
sochłonnymi szkoleniami z obsługi 
każdego z systemów. 
w  przypadku rozwiązań „pat-
chworkowych” wyzwania pojawią 
się również na poziomie ich utrzy-
mania. wielosystemowe środowisko 
to większe wydatki. Każde narzę-
dzie pochodzi od innego dostawcy, 
co w praktyce oznacza kilka punk-
tów kontaktu w przypadku jakich-
kolwiek problemów. Dodatkowym 
wyzwaniem stają się aktualizacje 
– w przypadku aktualizacji jednego 
rozwiązania konieczna jest moderni-
zacja pozostałych, tak aby wymiana 
danych między nimi mogła się po-
wieść. wiele różnych systemów to 

także wyzwanie dla wewnętrznego 
działu it – firmowy zespół musi po-
siadać kompetencje i doświadczenie 
w obszarze wszystkich stosowanych 
w firmie rozwiązań. 

Wybrać skalowalne 
i elastyczne rozwiązanie 
Kilka mniejszych rozwiązań to także 
wyzwanie w pracy zdalnej – im wię-
cej programów, tym jej sprawna 
organizacja staje się trudniejsza. 
w przypadku kompleksowych sys-
temów staje się to łatwiejsze dzięki 
możliwości zdalnego dostępu do 
aplikacji z poziomu przeglądarki czy 
dzięki wbudowanym rozwiązaniom 
umożliwiającym komunikację mię-
dzy pracownikami. 
Czy to oznacza, że wykorzystanie 
specjalistycznych, branżowych sys-
temów to zawsze zła droga? nie, po-
nieważ zintegrowane rozwiązanie 
nie zawsze jest w  stanie odpowie-
dzieć na wszystkie wyzwania spe-
cyficzne dla branży. w większości 
przypadków jest to jednak możliwe, 
dzięki czemu firma może podnieść 
sprawność operacyjną, zyskać więk-
szą kontrolę, mieć bieżący dostęp 
do wiarygodnych danych (a przez 
to podejmować lepsze decyzje), 

a w długoterminowej perspektywie 
– obniżyć koszty. Decydując się na 
przejście z wielu mniejszych syste-
mów na jeden kompleksowy, warto 
jednak pamiętać, by wybrać rozwią-
zanie skalowalne i elastyczne – takie, 
które będzie rosło wraz z biznesem 
i zmieniało się równolegle z potrze-
bami firmy.

Sales Manager,  
Exact Software Poland

Filip Fludra

Wraz z rozwojem 
firmy, wzrostem 

jej złożoności 
i wymagań pojawiają 
się jednak trudności, 

a „patchworkowe” 
rozwiązania 

często okazują 
się nieefektywne 

i zaczynają 
generować problemy, 

na przykład na 
poziomie wymiany 

danych 

LIDERZY

Jeden kompleksowy system  
czy kilka mniejszych rozwiązań?
Jedno kompleksowe rozwiązanie do zarządzania 
przedsiębiorstwem czy kilka mniejszych, 
wyspecjalizowanych aplikacji? Przed tym dylematem 
staje wiele firm rozważających cyfryzację swoich 
procesów. Niejednokrotnie decydują się na kilka 
różnych rozwiązań przeznaczonych do zarządzania 
poszczególnymi obszarami działania, np. fakturowaniem, 
procesami kadrowymi czy obiegiem dokumentów. 
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– w ostatnim czasie zaobserwowali-
śmy dwa podejścia do kwestii wdrożeń 
oprogramowania. niektóre firmy zostały 
zmuszone do odłożenia tych planów na 
przyszłość. są jednak również organizacje, 
dla których obecna sytuacja stała się mo-
torem przyspieszającym cyfrową transfor-
mację. w tych przypadkach przejście na 
tryb zdalny nie tylko nie przeszkodziło we 
wdrożeniu oprogramowania biznesowego, 
ale tak naprawdę przyspieszyło ten proces 
– mówi wojciech wileński, Consultancy 
Manager Cee w exact software Poland.
Korzyści, jakie daje wprowadzenie elektro-
nicznego obiegu dokumentów, a tym sa-
mym znacznie łatwiejszego dostępu do 
informacji, czy też efektywna możliwość 
zarządzania procesami produkcyjnymi, lo-
gistycznymi i biznesowymi, mogą teraz 
dodatkowo zyskać na znaczeniu. niezależ-
nie od poszczególnych sytuacji, kluczem 
do sukcesu staje się elastyczność.

Od waterfall do agile 
w trybie zdalnym jednym z najważniej-
szych zadań dla obu stron: klienta oraz do-
stawcy, jest upewnienie się, czy wszystkie 
potrzeby zostały precyzyjnie zdefiniowane. 
Do tej pory przy wdrożeniach bardzo po-
pularna była metodyka pracy „waterfall”. 
Dokładnie określała ona kolejne kroki 
i była świetnym rozwiązaniem w sytu-
acjach, gdy oczekiwania i potrzeby klienta 
mogły być jasno sprecyzowane. obec-
nie ogromne znaczenie zyskują metodyki 
agile. Dostawcy, którzy są otwarci na dzia-
łania „zwinne” mają szansę lepiej odpo-
wiedzieć na dynamicznie zmieniające się 
potrzeby klientów. to podejście ułatwia 
również pracę w trybie zdalnym, gdzie pre-
cyzyjne określenie potrzeb może okazać 
się trudniejsze. nie jest to nowa koncepcja 
– jednak być może aktualna sytuacja może 
przyspieszyć jej popularyzację.

Chmura, chmura i jeszcze raz chmura
Już od jakiegoś czasu w kontekście eRP 
wiele się mówi o ekspansji rozwiązań 
wdrożeń w modelu chmurowym. Przyczyn 
było wiele: od rosnących kosztów utrzyma-
nia własnej infrastruktury, po coraz więk-
szą ilość przetwarzanych danych. obecna 
sytuacja sprawia, że trend ten jeszcze bar-
dziej zyskuje na znaczeniu. oczywiście, 
wciąż są branże, które nie mogą sobie po-
zwolić na pełne przejście na infrastrukturę 
chmurową i przynajmniej część danych 
muszą przechowywać we własnych zaso-
bach. tam jednak, gdzie przepisy na to po-
zwalają, firmy redefiniują swoje podejście. 
znaczenie ma utrudniony obecnie dostęp 
do infrastruktury. wiele organizacji zo-

stało zmuszonych do inwestycji w sprzęt, 
np. masową zamianę komputerów stacjo-
narnych na laptopy. aby umożliwić  
zdalną pracę, część firm potrzebowała 
szybkiego zwiększenia możliwości swojego 

korporacyjnego centrum danych,  
co spowodowało na rynku problemy z do-
stępnością sprzętu. wdrożenia chmurowe 
przenoszą odpowiedzialność za utrzyma-
nie infrastruktury, inwestycje sprzętowe, 

a także odpowiednią skalowalność – na 
dostawcę. Klienci coraz częściej zaczynają 
dostrzegać znaczne korzyści wynikające 
z tego modelu, zwłaszcza w długotermino-
wej perspektywie.

rEklaMa

ERP w trybie zdalnym 
Dla wielu organizacji praca 
zdalna stała się w ostatnich 
miesiącach codziennością. 
Niektóre firmy jeszcze przed 
koniecznymi zmianami trybu 
pracy rozważały wdrożenie 
oprogramowania biznesowego, 
inne właśnie teraz poszukują 
narzędzi, które mogą im pomóc 
w budowaniu efektywności 
i lepszym zarządzaniu firmą. 
Czy wdrożenie systemów 
ERP podczas home office jest 
jednak możliwe?
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Nazwa firmy Nazwa programu ERP Opis programu

Comarch Comarch ERP 
Enterprise (CEE) 

Comarch ERP Enterprise (CEE) to oprogramowanie klasy ERP rozwijane z myślą o dużych przedsiębiorstwach o profilu międzynarodowym, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb firm 
produkcyjnych i handlowych. Ten nowoczesny system, oparty na przeglądarce internetowej, może z powodzeniem mapować struktury firmy, również tej wielofirmowej. Rozwiązanie 
posiada bardzo wysoką wydajność i skalowalność, działa na różnych platformach bazodanowych, jak i na systemach operacyjnych. Otwarta architektura CEE pozwala integrować 
własne moduły i aplikacje, a za spójność danych i łatwość integracji z rozwiązaniami zewnętrznymi odpowiada m.in. silnik integracji usług biznesowych (BIS). CEE jest systemem 
zaliczanym do grona rozwiązań ERP 4.0 wzbogaconym i zintegrowanym z szeregiem nowoczesnych rozwiązaniami Comarch: POS, mPOS, MOS, OCR, DMS, e-Sklep czy BI. 

COMP SOFT MAAT ERP System działa w oparciu o technologię Microsoft.NET i Oracle. Swoim zakresem MAAT obejmuje wszystkie obszary działalności przedsiębiorstwa: od finansów i księgowości, poprzez logistykę i produkcję, po kadry 
i płace. Firmę wyróżnia: bogate doświadczenie w obsłudze firm produkcyjnych, dostosowanie systemu pod zróżnicowane wymagania kontroli jakości, profesjonalizm, indywidualne podejście oraz dopasowanie systemu 
do potrzeb klienta. System radzi sobie zarówno z obsługą produkcji seryjnej, jak i jednostkowej. Zakres usług: doradztwo i analiza potrzeb, projektowanie, realizacja i wdrożenie projektu, serwis i opieka nad systemem. 
Centrum projektowe oraz rozwojowe oprogramowania znajduje się w Polsce. Posiada wiele gotowych wzorców branżowych, przy czym za każdym razem dokonuje szczegółowej analizy potrzeb swoich klientów. 

DSR ERP 4FACTORY ERP 4FACTORY to kompleksowe wsparcie zarządzania przedsiębiorstwem, oparte na QAD Adaptive ERP. Wbudowana analityka dostarcza osobom decyzyjnym precyzyjnych informacji, 
które skracają czas potrzebny na podjęcie działania w oparciu o zmieniające się dane i konkurencyjne otoczenie. Projekty ciągłego doskonalenia z reguły skupiają się na wąskim zbiorze 
procesów, w wyniku których można uzyskać największy zwrot z inwestycji. Modułowa konstrukcja oprogramowania QAD Adaptive ERP pozwala klientom na wybór tylko tych obszarów 
aplikacji, które chcą zaktualizować – bez potrzeby aktualizowania całej aplikacji. To modułowe podejście sprawia, że aktualizacje są mniejsze, szybsze i prostsze. Oprogramowanie 
implementuje się szybko i niezawodnie, szczególnie w chmurze obliczeniowej oraz jest globalnie wspierane przez całą dobę, siedem dni w tygodniu, przez zaangażowany zespół ekspertów. 
Jest to wielojęzykowe, wielowalutowe, wielozakładowe rozwiązanie, zaprojektowane w celu zaspokojenia potrzeb światowych producentów – teraz i w przyszłości.

Exact 
Software 
Poland

Exact Globe Next Exact Globe Next jest to zintegrowany system ERP, który automatyzuje wewnętrzne procesy biznesowe przedsiębiorstwa. Oprogramowanie wspiera wszystkie obszary działalności firmy: od obsługi procesów finansowo 
– księgowych, poprzez produkcję, organizację procesów zakupu i magazynowania, aż po sprzedaż, serwis i obsługę klientów. System zapewnia dostęp (także zdalny) do jednej, zsynchronizowanej bazy danych, co 
poprawia przepływ informacji w firmie i pozwala na podejmowanie właściwych decyzji strategicznych.  
Rozwiązanie ERP Exact Globe jest wspierane przez platformę internetową Exact Synergy Enterprise, która odpowiada za obszar procesów miękkich w firmie. Jej domeną jest zarządzanie obiegiem dokumentów 
i przepływów pracy (Workflow), posiada również moduły CRM i HRM. Exact Synergy pozwala na dostęp do bazy danych z poziomu przeglądarki 24 h na dobę, przez 7 dni w tygodniu.  
Rozwiązania Exact są międzynarodowe – oprogramowanie obsługuje ok. 40 języków i legislacji, poza tym spełnia lokalne wymogi każdego kraju.

HEUTHES ISOF-ERP ISOF-ERP, obecny na rynku i rozwijany od 21 lat, jest zaawansowanym systemem zapewniającym pełną obsługę firm dowolnej branży. Obejmuje wszystkie, standardowe obszary funkcjonowania 
każdej firmy, takie jak: zamówienia, sprzedaż, magazyny, rachunkowość i produkcję. Zawiera jednocześnie obsługę szeregu najnowszych technologii biznesowych stosowanych w oprogramowaniu 
dla przedsiębiorstw, tj.: sześć odmian CRM (aktywności, portfolio, zadaniowy, analityczny, serwisowy i marketingowy), DMS/Workflow, logistykę, e-commerce (sklepy internetowe, kurierzy, płatności 
elektroniczne, sprzęgi z MF, GUS i KAS), powiązane portale internetowe: zamówieniowy, serwisowy, pracowniczy i dokumentowy oraz integrację z chmurowym pakietem biurowym LibreOffice OnLine. 
System jest oferowany w trybie wynajmu SaaS lub na licencji. Dostosowanie systemu do zmieniających się przepisów prawnych i rozwój funkcjonalny jest zawarty w niskiej opłacie abonamentowej 
SaaS. Nie ma potrzeby instalowania oprogramowania na stacjach roboczych, a praca odbywa się poprzez przeglądarkę internetową, co znacznie redukuje koszty serwisu i ułatwia użytkowanie.

Hicron SAP Hicron w tym roku obchodzi 15-ste urodziny. Przez cały ten czas świadczy usługi wdrożeń, rozwoju oraz serwisu systemów SAP, utrzymując status Złotego Partnera SAP. S/4 HANA to 
inteligentny, zintegrowany system ERP nowej generacji, oparty na SAP HANA, czyli bazie danych in-memory. Oprogramowanie to odpowiada na precyzyjne wymagania dwudziestu sześciu 
branż, dzięki bazowaniu na ich najlepszych praktykach, oczekiwaniach i modelach biznesowych. System możliwy jest do wdrożenia przy pomocy scenariuszy hybrydowych, w chmurze lub 
on-premise. SAP S/4HANA działa w oparciu o osiągnięcia AI, robotyzacji i automatyzacji, dzięki czemu przekształca oraz optymalizuje procesy biznesowe. Korzyści dla biznesu przynoszą 
także wbudowane narzędzia analityczne, które pozwalają podejmować trafniejsze decyzje. S/4HANA wyróżniają także konwersacyjny interfejs oraz asystent cyfrowy. 

IFS IFS Applications System IFS Applications zapewnia pełną obsługę planowania zasobów przedsiębiorstwa (ERP), zarządzania majątkiem przedsiębiorstwa (EAM) i zarządzania obsługą 
serwisową (ESM). Rozwiązanie pozwala na optymalne wykorzystanie możliwości działania firmy, ułatwia rozszerzenie oferty, skali oraz zasięgu działania. 

InsERT Navireo ERP Navireo to system klasy ERP adresowany do firm z sektora MŚP stawiających wysokie wymagania aplikacjom do zarządzania przedsiębiorstwem. System można dostosować do indywidualnych 
potrzeb każdego przedsiębiorstwa, jego działów, a nawet konkretnych użytkowników. Pomimo bogatej funkcjonalności pozostaje przyjazny i intuicyjny w obsłudze. Rozbudowa Navireo 
jest bardzo prosta. Dzięki dostarczonej wraz z systemem bibliotece programistycznej możliwe jest stworzenie rozwiązań spełniających nawet bardzo nietypowe wymagania klienta. 
Modułowa budowa sprawia, że nie ma konieczności wdrażania całego systemu. System sprawdza się w różnych branżach. Posiada dedykowane wersje, w tym dla piekarni i masarni. Navireo 
wykorzystują m.in. ING Księgowość, DaVita, CEZ Group, Volcano, Eva Minge Design, Ptak Moda, CASU, Kier, Vital, Saluteo, Higiena Serwis. Więcej informacji: www.navireo.pl

iPCC Infor M3 – część 
pakietu Infor 
CloudSuite dla 
wybranych branż

Infor M3 jest częścią zestawu Infor CloudSuite dla branż (spożywczej, kosmetycznej, fashion, dystrybucyjnej, serwisu i wynajmu maszyn i urządzeń, meblowej); to kompleksowy, zintegrowany system ERP 
przeznaczony dla średnich i dużych przedsiębiorstw produkcyjnych i dystrybucyjnych. System rozwijany jest od wielu lat przez producenta – firmę Infor – dla wybranych branż (spożywczej, drzewno-meblowej, 
odzieżowej, kosmetycznej i chemii lekkiej, dystrybucyjnej oraz serwisu i wynajmu maszyn). Oznacza to, że np. w branży produkcji kosmetyków Infor M3 zapewnia m.in. możliwości prognozowania popytu 
z uwzględnieniem sezonowości, obsługuje produkcję mieszaną, planuje szeregowanie operacji i przezbrojenia wg typów i rozmiarów opakowań, zarządza produktami pochodnymi i ubocznymi, zapewnia 
możliwość identyfikowalności partii i przedmiotów oraz wycofania, a także możliwość etykietowanie zgodnie z przepisami. W branży spożywczej z kolei, zapewnia m.in. poprawę prognozowania i planowanie 
popytu, wspiera planowanie promocji i monitorowanie ich wyników, przetwarza duże ilości produktów zamawianych przez klientów, obsługuje produkcję procesową i receptury odwrócone, zarządza magazynami 
z obsługą okresów przydatności, a także opakowaniami zwrotnymi, wspiera przepisy dotyczące jakości oraz umożliwia śledzenie partii produktów – by móc je szybko zidentyfikować i wycofać w razie błędu. 

IT.integro Microsoft Dynamics 
365 Business Central

Microsoft Dynamics 365 Business Central to następca systemu Dynamics NAV należący do rodziny produktów Microsoft dla biznesu. Służy małym i średnim firmom, a także przedsiębiorstwom wielooddziałowym 
i międzynarodowym. Wspiera użytkowników w takich obszarach, jak: finanse, sprzedaż, produkcja, zarządzanie zasobami ludzkimi i dostawami, zakupy, CRM czy serwis. System oferuje intuicyjny interfejs, wbudowane 
narzędzia analityki biznesowej oraz szerokie możliwości integracji – m.in. z pakietem Microsoft 365 (Office 365). Oprócz wdrożenia na serwerach lokalnych, może wspomóc funkcjonowanie firmy z poziomu chmury 
obliczeniowej lub w modelu hybrydowym, niwelując tym samym koszty inwestycji i stanowiąc świetną alternatywę dla mniejszych przedsiębiorstw. System to elastyczna platforma biznesowa, którą z czasem możesz 
rozszerzać o nowe moduły, dopasowane do aktualnych potrzeb firmy, a także dodatkowe aplikacje – w tym autorskie rozwiązania opracowane przez IT.integro jako wielokrotnie wyróżnianego partnera Microsoft.

Mindbox Epicor iScala Automatyzacja, rozszerzone możliwości raportowania oraz jeszcze większa mobilność i bezpieczeństwo – tak w skrócie można podsumować system iScala w nowej wersji 3.4. 
Firma Epicor oferuje jednak o wiele więcej udogodnień, dzięki którym firmy mogą spokojnie skupić się na swojej core’owej działalności i generowaniu przychodów. Zagrożenia cybernetycznymi atakami, 
niedobór wykwalifikowanych talentów, praca zdalna, wahania rynku czy globalna konkurencja to tylko przykłady obecnych wyzwań, w których wspierać powinna współczesna technologia. 

Monitor 
ERP System 
Polska 

Monitor ERP System Monitor ERP jest przeznaczony dla firm produkcyjnych. Zapewnia sprawne i efektywne zarządzanie obszarem produkcji – APS, sprzedaży – CRM, zakupów – MRP, magazynów, 
księgowości oraz zasobów ludzkich. Oprogramowanie umożliwia wykorzystanie zintegrowanych z systemem aplikacji dodatkowych obejmujących m.in.: zarządzanie dokumentami, 
EDI, elektroniczne zarządzanie fakturami DMS, zarządzanie narzędziami, księgowość zarządczą, konfigurator produktów, mobilność PDA czy sklep online. Rozwiązanie zapewnia wysoce 
pozytywne doświadczenia użytkowników, dzięki prostocie interfejsu i przejrzystemu monitorowaniu procesów biznesowych firmy produkcyjnej. Ścisła, ponad 40-letnia współpraca 
z klientami, gwarantuje, że system spełnia wymagania nowoczesnych przedsiębiorstw produkcyjnych podążających za ideą Przemysłu 4.0. Firma oferuje także szkolenia, doradztwo 
i wsparcie dla użytkowników systemu. MONITOR ERP jest obecnie zainstalowany w ponad 4600 firmach produkcyjnych na całym świecie i tłumaczony na 13 języków.

ODL ERP ODL System ERP ODL przeznaczony jest dla firm handlowych działających jako centrala i sieć sprzedaży, ze szczególnym uwzględnieniem sprzedaży detalicznej. Dzięki zastosowaniu centralnej bazy danych 
i funkcjom zarządczym modułu handlowego możliwa jest realizacja jednolitej polityki handlowej oraz precyzyjna kontrola przepływu towarów w całej sieci sprzedaży. Interfejs POS pozwala realizować 
wszystkie procesy obsługi klienta w jednym oknie. Aplikacja mobilna mPolka umożliwa realizację głównych funkcji obsługi klienta na tablecie lub smartfonie. System posiada uniwersalne API pozwalające 
łatwo integrować się z dowolnymi platformami e-commerce, dając pełną możliwość realizowania strategii omnichannel. Modułowy charakter systemu zapewnia elastyczność w zakresie wyboru do 
wdrożenia tych, które potrzebne są na obecnym etapie rozwoju firmy. ODL ERP realizuje potrzeby w zakresie wszystkich procesów: zakupy, magazyny, logistyka, sprzedaż B2C i B2B, finanse i księgowość. 

OPTeam TimeLine ERP System 
Zarządzania Produkcją

TimeLine ERP to system zarządzania produkcją zawierający m.in. funkcjonalności systemów APS, MES i MRP, zintegrowaną kontrolę jakości QC oraz narzędzie BI Power Pivot do analizy i raportowania w czasie 
rzeczywistym. Wyposażony jest w repozytorium informacji do zarządzania dokumentami (DMS), narzędzie odczytu i akwizycji danych maszynowych (MDC), ewidencję czasu pracy (RCP). Jego unikalną 
cechą jest wbudowane narzędzie developerskie (RAD) pozwalające na tworzenie i modyfikację elementów w obrębie interfejsu, raportów i bazy danych. Dzięki opcji integracji z CAD umożliwia import listy 
części składowych projektu bezpośrednio do systemu, z możliwością zarządzania cyklem życia produktu w funkcjonalnościach PDM. Natomiast opcja symulacji na planie, dokonywana na wykresie Gantta 
i w kalendarzu, przy uwzględnieniu obsługi produkcji kooperacyjnych, pozwala szybko określić koszt zamówienia. Timeline wspomaga działania okołoprodukcyjne, jak i składające się na proces wytwarzania.

Rynek ERP rozwija się sukcesywnie, umożliwiając przedsiębiorcom coraz sprawniejsze 
funkcjonowanie. Jakiego dostawcę usług wybrać dla swojego przedsiębiorstwa? 
Jakimi kierować się kryteriami, by wybór nie był chybiony? Dowiecie się tego Państwo 
z prezentowanego na naszych łamach raportu, a szczegóły dotyczące działania 
najbardziej prężnych dostawców usług ERP poznacie dzięki analizie zestawienia liderów 
ERP. Zachęcamy do lektury. 

Szanowni Państwo, 

Redakcja
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liderzy erPzestawienie najlePszych systemów erP

Sage 
Symfonia

Symfonia ERP Sage Symfonia ERP to oprogramowanie dedykowane przede wszystkim firmom z sektora MŚP, pozwalające zarządzać m.in. finansami i księgowością, obiegiem dokumentów, kadrami i płacami, produkcją, 
umożliwiające analizę danych biznesowych, a także wspierające sprzedaż i prowadzenie magazynu. Oprogramowanie dostępne jest w ramach subskrypcji, co znacznie obniża barierę inwestycji oraz 
jest gwarancją ceny, dzięki czemu rozwiązanie typu ERP jest dostępne nawet dla najmniejszych firm. Program można rozbudować według potrzeb i zaawansowania procesów biznsowych w firmie.  
Programy z rodziny Sage Symfonia łatwo integrują się ze specjalistycznymi rozwiązaniami branżowymi. Tempo wdrożenia powoduje, że system ERP może być gotowy do pracy już po kilku dniach.

Sente Teneum System Teneum odpowiada na rosnące potrzeby firm w zakresie ciągłego usprawniania swojego działania i dostosowywanie do dynamicznego otoczenia biznesowego, w którym 
działają. Teneum to pierwszy system, który w sposób skuteczny łączy podejście zadaniowo – procesowe z funkcjami znanymi ze standardowych rozwiązań wspomagania zarządzania 
przedsiębiorstwem. Gotowe moduły systemu powstały na bazie doświadczenia zdobytego w ponad 100 projektach. Bogactwo funkcji stanowi solidną podstawę do zarządzania 
kluczowymi obszarami funkcjonowania przedsiębiorstwa. Oprócz budowania rozwiązań na bazie gotowych modułów, system Teneum umożliwia tworzenie dedykowanych rozwiązań 
odpowiadających na specyficzne potrzeby firm, które działają w unikalnych modelach biznesowych. Dzięki takiemu podejściu znika dylemat: „czy system obsługuje tę funkcję?” – Teneum 
pozwala na dopasowanie rozwiązań do potrzeb nawet najbardziej wymagających firm i widoczne zwiększenie efektywności procesu zarządzania przedsiębiorstwem.

Simple SIMPLE.ERP SIMPLE.ERP to dedykowany firmom i instytucjom Zintegrowany System Informatyczny. Narzędzie to służy do kompleksowego zarządzania procesami zachodzącymi wewnątrz działalności gospodarczej. System 
wpływa na optymalizację i efektywność pracy oraz usprawnia funkcjonowanie każdego działu przedsiębiorstwa. Wielofunkcyjność SIMPLE.ERP umożliwia wymianę informacji między poszczególnymi komponentami 
obszarów funkcjonalnych. Takie działania umożliwiają rozbudowę systemu o kolejne moduły i poszerzenie obsługi o kolejne działy firmy. SIMPLE.ERP to narzędzie stworzone dla każdego rodzaju przedsiębiorstw 
i instytucji. Wdrożenie tego rozwiązania przynosi korzyści w postaci efektywnego zarządzanie finansami, logistyką, produkcją, zasobami ludzkimi, obsługą klienta, itp. System na bieżąco pozwala kontrolować 
koszty, tworzyć analizy budżetów oraz wspiera realizację strategicznych celów przedsiębiorstwa. Decydując się na SIMPLE.ERP, firma stawia na sprawdzone i cenione od wielu lat rozwiązania informatyczna. 

Softmaks.pl MAKS ERP MAKS ERP to w pełni zintegrowany system do obsługi przedsiębiorstwa i wspomagania zarządzania firmą. Przeznaczony jest dla małych, średnich i dużych 
przedsiębiorstw produkcyjnych, handlowych, usługowych i użyteczności publicznej. System MAKS ERP jest całkowicie polski, uwzględnia polskie realia gospodarcze 
i standardy Unii Europejskiej. MAKS ERP jest zgodny z krajowymi przepisami i na bieżąco uaktualniany o zmiany w ustawodawstwie.

Todis 
Consulting 

Maconomy ERP Maconomy firmy Deltek to kompleksowy, zintegrowany system klasy ERP, przeznaczony dla branży usług profesjonalnych, pozwalający na zarządzanie finansami, klientami (CRM), personelem (HR), 
projektami, prowadzenie księgowości zgodnie z lokalnymi przepisami oraz planowanie zasobów. Został stworzony dla takich organizacji, jak agencje reklamowe, agencje Public Relations, firmy 
doradcze, informatyczne, inżynieryjne oraz kancelarie adwokackie. Dzięki Maconomy, firmy są w stanie skutecznie organizować i planować pracę konsultantów, zarządzać projektami i obsługą klientów, 
kontrolować wykorzystanie zasobów ludzkich oraz prowadzić pełną księgowość i analizę finansową. Do głównych zalet systemu można zaliczyć między innymi: efektywne zarządzanie projektami 
– system upraszcza wszystkie działania związane z planowaniem i realizacją projektów – począwszy od przygotowania oferty, poprzez ustalenie budżetu, aż do końcowego rozliczenia; a także zwiększone 
wykorzystanie zasobów pracowniczych – Maconomy zapewnia błyskawiczny wgląd online do wszystkich informacji o zasobach. System Maconomy jest w pełni konfigurowalny oraz elastyczny, a wszelkie 
procesy zostały zautomatyzowane. Moduły rozwiązania Maconomy są prekonfigurowane pod kątem użycia w firmach projektowych, co umożliwia szybkie rozpoczęcie pracy w systemie. 

Unit4 Polska Teta ERP/Teta HR Unit4 Polska odpowiada na potrzeby biznesu i pracowników tworząc intuicyjne i nowoczesne oprogramowanie klasy ERP/HR. Oferuje wsparcie takich obszarów działalności firmy jak obsługa 
kadrowa i naliczanie wynagrodzeń, zarządzanie zasobami, koordynację wszystkich procesów biznesowych w firmie, czy rozwój talentów. Oferuje także outsourcing Kadr i Płac.
Teta ERP i Teta HR to wiodące rozwiązania w swojej klasie na polskim rynku, które pozwalają na lepszą współpracę pomiędzy wszystkimi pracownikami. 
Dzięki nim z łatwością możesz sprawdzić oraz zmierzyć zaangażowanie swoich ludzi, co jest szczególnie istotne podczas pracy zdalnej.
Dodatkowo rozwiązanie Teta ERP jest uzupełnione o narzędzie Unit4 Financial Planning & Analysis (Unit4 FP&A), które zapewni pracownikom lepsze i szybsze sposoby 
zarządzania wydajnością, planowania, budżetowania i prognozowania, konsolidacji finansowej, raportowania czy wizualizacji i analityki danych finansowych.
Kluczową zaletą systemu Teta ERP jest jego elastyczność, która pozwala użytkownikowi wybrać tylko te funkcjonalności, z których chce korzystać. Sam system jest 
też wielojęzyczny i wielowalutowy (co umożliwia pracę na wielu jednostkach miar oraz obsługuje struktury holdingowe i wielooddziałowe), jest on również w pełni 
skalowalny. Aplikacja Teta ERP została utworzona specjalnie na polski rynek, uwzględniając jego specyfikę oraz złożoność zmian prawnych.

enova365 to polski system klasy 
ErP, charakteryzuje się wspólną 
bazą danych oraz spójnym in-
terfejsem umożliwiającym wy-
godną pracę we wszystkich 
obszarach. W  enova365 ist-
nieją mechanizmy pozwalające 
na łatwą i  skuteczną integrację 
z  innymi rozwiązaniami, a  tym 
samym na wymianę kluczo-
wych danych pomiędzy sys-
temami. Dzięki temu, można 
zyskać spójność zarządzania da-
nymi i  ciągłość procesów w  fir-
mie. Ogromną zaletą systemu 
enova365 jest jego dostępność 
w chmurze.

Integracja z e-commerce

Jak ważny w dzisiejszych 
czasach jest e-commerce nie 
trzeba nikogo przekonywać. 
NetCorner to autorska platforma 
komputronik Biznes umożli-
wiająca obsługę nawet bardzo 
rozbudowanych sklepów inter-
netowych. Daje ona wiele moż-
liwości personalizacji ustawień, 
dodawania modułów, zmiany 
ustawień czy ich swobodnej 
edycji. Najważniejsze zalety to:
• Zaawansowana integracja plat-
formy z systemem klasy ErP oraz 
CrM
• Hierarchiczna Struktura Kon-
trahentów umożliwiająca 
zaawansowane zarządzanie sys-
temie uprawnień na poziomie 
pracowników
• Rekomendacje produktów 
umożliwiające prezentacje towa-
rów uzupełniających, zamienni-
ków oraz akcesoriów
• Zaawansowane filtrowanie oraz 
dynamiczna strona produktowa, 
ułatwiające przeszukiwanie bazy 

produktów oraz wybór najlep-
szych rozwiązań
• Rozbudowany moduł CMS da-
jący możliwość zarządzania 
wszystkimi informacjami w  ra-
mach platformy
• Listy zakupowe umożliwiacie 
kontrahentowi planowanie zaku-
pów bez ściągania produktów ze 
stanów magazynowych
• Obsługa reklamacji i  zwrotów 
w  ramach konta klienta w  plat-
formie B2B

Zintegrowane narzędzia to po-
dwójna korzyści z  połączenia 
rozwiązań: systemu ErP nie-
zbędnego do prowadzenia 
działalności i  e-sklepu zapew-
niającego współczesny kanał 
sprzedaży. razem pozwalają 
pilnować biznesu i  sprawią, że 
będzie się on rozwijał w nowo-
czesny sposób.

i z DMS
Systemy DMS to oprogramowa-
nie pozwalające na elektroniczne 
przetwarzanie wszystkich doku-
mentów firmowych. DocuWare 
to system w  chmurze, dzięki 
czemu może w  nim pracować 
jednocześnie wielu pracowni-
ków z różnych miejsc, w sposób 
całkowicie bezpieczny. 

System umożliwia składowanie 
i bezpieczne udostępnianie do-
kumentów według założonej 
struktury uprawnień. Obsługuje 
dowolne typy dokumentów, nie-
zależnie od źródła ich pocho-
dzenia. DocuWare importuje 
dokumenty, klasyfikuje je, umoż-
liwia ich dalszy obieg i później-
sze wyszukiwanie. Dodatkowo 
rozwiązanie oferuje użytkow-
nikowi zautomatyzowane wer-
sjonowanie dokumentów oraz 
kojarzenie ze sobą różnych ty-
pów dokumentów.

Połączenie oprogramowania 
enova365 z DocuWare zapewnia 
sprawniejszy obieg dokumen-
tów w  firmie. Wszystko opiera 
się na inteligentnym indekso-
waniu oraz procedowaniu doku-
mentu w  sposób dostosowany 
do naszych potrzeb. Dzięki po-
łączeniu obu aplikacji użytkow-
nik jest w stanie prześledzić do 
kogo należy faktura oraz ja-
kie decyzje zostały podjęte. 
Ponadto, możliwe jest urucho-
mienie podglądu dokumentu 
za pomocą jednego przycisku, 
a nie tylko z poziomu danych ja-
kie widoczne są w enova365.
– Jako wieloletni partner firmy 
Soneta i  autoryzowany dys-

trybutor systemu enova365, 
jesteśmy w  pełni przygoto-
wani do świadczenia kom-
pleksowej usługi wdrożenia 
rozwiązań klasy ErP oraz inte-
gracji z rozwiązaniami zarówno  
e-commerce i  DMS. Posia-
damy ponad dziesięcioletnie 
doświadczenie we wdrażaniu 
systemów ErP i do tej pory zre-
alizowaliśmy blisko 100 takich 
wdrożeń u klientów. Nasi part-
nerzy mogą liczyć na fachową 
pomoc i doradztwo w zakresie 
wyboru optymalnych rozwią-
zań dla swojego biznesu. Nasze 
usługi cechuje profesjonalizm, 
zaangażowanie, fachowość i so-
lidność. Posiadamy niezbędną 
wiedzę popartą odpowiednimi 
certyfikatami i referencjami za-
dowolonych klientów. Nasz ze-
spół na każdym etapie procesu 
wdrożenia oprogramowania 
służy pomocą zarówno w kwe-
stiach technologicznych, jak 
i  tych związanych z procesami 
biznesowymi –  komentuje Jo-
anna Zbytniewska, Inżynier 
Wsparcia Sprzedaży komputro-
nik Biznes.

Joanna.Zbytniewska 
@komputronik-biznes.pl
tel. kom.: + 48 698 740 046

System ErP, który pozwala 
kompleksowo zarządzać firmą
Idealny system ERP pozwala na zdalne i kompleksowe 
zarządzanie biznesem. Jego wdrożeniu przyświecają 
jasne cele: redukcja kosztów, automatyzacja procesów 
oraz efektywne zarządzanie czasem pracy. Takim 
rozwiązaniem jest system enova365.

Inżynier Wsparcia Sprzedaży, 
komputronik Biznes

Joanna Zbytniewska

mateRiał paRtneRa
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To nie sen, to nie Java
SaP Business Technology Plat-
form jest rozwiązaniem znanym 
na rynku i rozwijanym już od pew-
nego czasu. Działając w chmurze, 
odznacza się typowymi dla tych 
rozwiązań przewagami, czyli moż-
liwościami skalowania, zdalnego 
zarządzania procesami, stosun-
kowo niskim progiem wejścia oraz 
wysokim poziomem bezpieczeń-

stwa. Trzeba bowiem pamiętać, że 
chmurę zabezpiecza jej dostawca, 
zwalniając użytkowników z dba-
nia o ten dodatkowy aspekt. 
Model, który SaP zaproponował, 
jest zbliżony do innych realizowa-
nych przez znane na rynku tech-
nologie developerskie, takie jak 
na przykład Java, a  jednocześnie 
wyróżnia się kontekstem bizneso-
wym. SaP położył mocny akcent 
na serwisy, które dają gotowe mo-
duły biznesowe tworzące kon-
kretne rozwiązania. 

Serwisy biznesowe, czyli 
proste łączenie klocków
SaP BTP pozwala tworzyć apli-
kacje, portale i  integracje. Ofe-
ruje szeroki wachlarz rozwiązań 
back-endowych oraz dostęp do 
bazy danych. By korzystać z SaP 

BTP, nie jest konieczne wdroże-
nie systemu SAP. Integruje się 
także z  innymi systemami, jed-
nak z  tymi spod znaku produ-
centa ma spójne modele danych, 
dzięki czemu integracja staje się 
łatwiejsza. Partnerzy SaP-a, wy-
korzystując oferowaną tech-
nologię developerską SaP BTP, 
tworzą rozwiązania niemal zu-
pełnie niezależne.
SaP BTP wyróżnia się ofertą ser-
wisów biznesowych, podczas gdy 
w innych technologiach podobne 
rozwiązania albo nie istnieją, albo 
są dość rozproszone. Jak to działa? 
Na przykład przy tworzeniu work-
flow czy raportów finansowych 
dostępne są gotowe elementy, 
które można ze sobą łatwo połą-
czyć, bez pisania ich od podstaw, 
czy pozyskiwania z innych źródeł 
lub konieczności ich integrowa-
nia. Te elementy działają niczym 
klocki, które można wykorzystać 
przy budowie bardzo różnych 
modeli. SaP zawsze charakteryzo-
wał się bliskością i zrozumieniem 
biznesu. Pod tym względem SaP 
BTP przestrzega zasad ustalonych 
przez producenta. 

Dwie ścieżki rozwoju SAP BTP
Póki co, na polskim rynku moż-
liwości SaP BTP najczęściej wy-
korzystywane są w  procesach 
integracji, choć pojawiają się 
także realizacje aplikacji. SaP 
wspiera platformę na dwa spo-
soby. Pierwsza ścieżka zakłada 
oferowanie i  rozwijanie możli-
wości rozszerzania systemu oraz 
udzielania w tym zakresie reko-
mendacji. Środowisko SaP-owe, 
które już zna zarówno system, 
jak i  język, prawdopodobnie 
szybko skorzysta z tej opcji. Za 
przykład niech posłuży system 
S/4 HANA, który z SAP BTP jest 
spójny także pod względem in-
terfejsu. System może być wdro-
żony i  utrzymywany w  wersji 
standardowej, za to wszystkie 
rozszerzenia stworzone zostaną 
za pomocą SaP BTP w  postaci 
integracji. Dzięki temu rozwija-
nie i aktualizowanie systemu bę-
dzie dużo prostsze, ponieważ 
nie ma konieczności testowania 
rozwiązań nadpisanych bezpo-
średnio w systemie. W SaP BTP 
rozszerzenia są niezależne – mo-
żemy je skalować, zamykać i roz-

szerzać nie narażając działania 
systemu. 
Druga droga rozwoju, którą 
może proponować produ-
cent, wykracza poza dotychcza-
sową branżę SaP-ową. SaP BTP 
mógłby stać się konkurencją dla 
innych popularnych technolo-
gii developerskich, takich jak na 
przykład aVS lub azure. W przy-
padku aplikacji biznesowych, 
które jak wspomniałem tworzy 
się w SaP BTP z gotowych mo-
dułów, może być to rozwiązanie 
interesujące nawet dla software-
-house’ów do tej pory niezwiąza-
nych z SaP-em.

Na przecięciu kompetencji
Projekty tego typu najczęściej re-
alizowane są we współpracy kon-
sultantów biznesowych i aBaP. Ci 
pierwsi modelują rozwiązania, ci 
drudzy zajmują się ich realizacją. 
W  Hicron dodatkowo coraz czę-
ściej sięgamy po doświadczenie 
i wiedzę naszego działu non-SaP. 
Dzięki temu mamy dostęp do 
web-developerów, którzy dbają 
o estetykę i User Experience pro-
ponowanych przez nas rozwiązań. 

rozwój systemu w cloudzie
Rozwiązania cloudowe święcą triumfy, a czas pandemii 
tylko wzmocnił zainteresowanie możliwościami 
chmury. Widać to także w intensywnym wspieraniu 
platformy cloudowej przez producenta systemów 
SAP. Dzięki zmianie sposobu licencjonowania oraz 
rozszerzeniu o część analityczną SAP Business 
Technology Platform (SAP BTP) stał się jeszcze 
ciekawszy dla biznesu. 

key account Manager at HICRON

Grzegorz Zubilewicz

w  dobie powszechnej digitalizacji 
przedsiębiorstwa stają się bardziej za-
leżne od cyfrowych systemów. Dla 
wielu firm stały dostęp do sieci to 
podstawa działalności i funkcjonowa-
nie bez niego jest niemal niemożliwe. 
Usługi muszą bowiem być dostępne 
dla pracowników i klientów w każ-
dym miejscu i czasie. awarie są do-
kuczliwe. Mogą też być bardzo 
kosztowne w  związku z  karami fi-
nansowymi za nieodpowiednie za-
rządzanie danymi. Brak dostępności 
cyfrowych usług może generować 
ogromne koszty –  w  sektorze me-
diów i komunikacji nawet 9 mln do-
larów za godzinę. 
Rodzi to konieczność zapewnienia 
ciągłości działania firmowej infra-
struktury (serwery i komputery) oraz 
zabezpieczenia ich przed przerwami 
w dostawie prądu, spadkiem mocy 
czy przepięciami. Kluczowa staje się 
m.in. rola urządzeń UPs, które za-

pewniają zasilanie zapasowe i  pod-
trzymują działanie podłączonych 
urządzeń w momencie braku zasila-
nia. Minimalizują ryzyko utraty cy-
frowych danych, na których bazuje 
wiele firm. Kilka dodatkowych mi-
nut pracy komputera czy serwera 

może być bowiem kluczowe aby za-
pisać informacje, zamknąć otwarte 
projekty i wysłać dokumenty. 
od stabilności i niezawodności działa-
nia serwerów zależy dostępność usług 
czy aplikacji, ale też bezpieczeństwo 
danych klientów. serwery przetwa-
rzające dane powinny być szczególnie 
chronione, ponieważ zawierają wraż-
liwe − atrakcyjne dla przestępców 
− informacje. Procedury ochronne 
muszą uwzględniać nie tylko ryzyko 
przerw w dostawie energii elektrycz-
nej, ale i wykorzystania przez hake-

rów luk w zabezpieczeniach serwerów 
i punktów końcowych. są one celami 
cyberataków, które mogą m.in. zdal-
nie odciąć zasilanie czy służyć do prze-
chwycenia danych klientów. ważne 
jest więc odpowiednie zabezpiecze-
nie wszystkich potencjalnych „fur-
tek” do firmowej sieci.

Cyfrowa era wymaga energii
gwałtowna digitalizacja wskazała 
kluczową rolę sieci telekomunikacyj-
nych i centrów przetwarzania danych. 
Bez nich nie działałyby aplikacje, ser-

wisy internetowe czy komunikatory. 
skutkuje także gwałtownym wzro-
stem ilości przetwarzanych infor-
macji: w 2020 roku było to nawet 
59 zettabajtów, czyli bilion gigabaj-
tów. zarządzanie tak olbrzymimi 
ilościami generowanych informa-
cji stanowi wyzwanie dla centrów 
danych i powoduje znaczny wzrost 
zużycia energii elektrycznej. Jedno-
cześnie operatorzy telekomunikacyjni 
i firmy przetwarzające informacje są 
pod coraz większą presją organizacji 
ekologicznych. Przy ciągłym rozwoju 
cyfryzacji zbilansowanie ilości prze-
twarzanych danych i zużycia energii 
będzie coraz większym wyzwaniem.  
Rozwiązaniem może być wykorzy-
stanie infrastruktury takiej jak np. 
urządzenia UPs do rozwijania odna-
wialnych źródeł energii, które mogą 
stworzyć swoiste banki energii. na-
wet gdy oze okażą się chwilowo 
niewydolne i  nie będą nadążały za 
zapotrzebowaniem energetycznym, 
energia zmagazynowana w bankach 
energii może równoważyć sieć, być 
energetycznym „backupem”. gdy 
zapotrzebowanie na energię jest wy-
sokie, centra danych mogą wyko-
rzystać jej nadmiar zmagazynowany 
w  bateriach i  w  ten sposób zasilić 
sieć. w odwrotnej sytuacji – gdy za-
potrzebowanie spada – systemy UPs 
mogą zmagazynować nadmiarową 
energię, która dzięki temu nie będzie 
zmarnowana. tego typu rozwiązania 
funkcjonują już m.in. w skandynawii 
i krajach europy zachodniej. takie 
innowacyjne wykorzystanie istnieją-
cej infrastruktury mogłoby wesprzeć 
rozwój oze w krajowej sieci. 

Digitalizacja wymusza ciągłość działania 
Aż trzy na cztery firmy z branży technologicznej, 
medialnej i telekomunikacyjnej oraz instytucji 
finansowych przyspieszyło cyfryzację wskutek 
pandemii koronawirusa. W wyniku kryzysu 
transformacja, która zajęłaby dwa lata, trwała dwa 
miesiące. 

Product Manager, Eaton

Przemysław Pazera
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od kilku ostatnich lat rozwiązania Cloud 
eRP budzą szereg wątpliwości po stronie 
klientów. tymczasem oparcie ich o chmurę 
sprawia, że są dużo tańsze, szybsze we 
wdrożeniu i znacznie bardziej elastyczne 
w kontekście wymogów co do posiadania 
potrzebnej infrastruktury. wdrożenie może 
odbyć się w dowolnym momencie, trwa 
nawet 8 tygodni, a firma która się na nie 
zdecyduje nie musi inwestować w serwery 
i pracowników do ich obsługi.

Panaceum na obecne czasy
Brzmi jak panaceum na obecne czasy? tak. 
Cloud eRP to rozwiązanie, które z po-
wodzeniem może być wykorzystane jako 
narzędzie do zminimalizowania konieczno-
ści pracy bezpośrednio w danym miejscu 
– czy to jest fabryka, biuro, czy magazyn. 
Praca zdalna jest nie tylko możliwa dzięki 
Cloud eRP, ale równie skuteczna co trady-
cyjne podejście do prowadzenia biznesu.
Moduły takie jak finanse, księgowość czy 
zarządzanie łańcuchem dostaw – to tylko 
nielicznez elementów, które można wes-
przeć odpowiednio wdrożonym systemem 
eRP osadzonym w chmurze.
gdy kryzys spowodowany koronawiru-
sem zaczął nadgryzać duże części światowej 
gospodarki, amazon ogłosił potrzebę za-
trudnienia dodatkowych 100 tys. osób, aby 
nadążyć za popytem. Chociaż wielu no-
wych pracowników ma pracować w maga-
zynach realizujących zamówienia klientów, 
przytoczona informacja doskonale ilu-
struje zaletę modelu biznesowego, w któ-
rym relacje z kontrahentami są całkowicie 
wirtualne. Jednym słowem można czer-
pać korzyści ze sklepu internetowego, po-
nieważ nie wpływają na niego czynniki 
zewnętrzne.

Co i jak szybko możemy wdrożyć?
Dobra wiadomość dla nas, działają-
cych w branży oprogramowania bizneso-
wego zorientowanego na chmurę, polega 

na tym, że w najbliższym czasie czeka nas 
gruntowna zmiana nastawienia biznesu 
do rozwiązań cloud. Już nikt nie będzie 
kwestionował konieczności wirtualiza-
cji pracy, procesów i przeniesienia zasobów 
do chmury. tym bardziej, że okazała się 

ona być niezwykle bezpieczna i pomocna 
w trakcie najgorszego kryzysu ekonomicz-
nego ostatnich lat.
Chociaż czasy mogą wydawać się trudne 
(i wiem, że są one takie dla większości 
z nas), świat po CoViD-19 wkrótce się 

ożywi i zaoferuje więcej możliwości niż 
kiedykolwiek wcześniej. Dzisiaj jest wła-
ściwy czas dla nas specjalistów na rozmowę 
z rynkiem o tym, co i jak szybko możemy 
wdrożyć, aby jak najszybciej zacząć czerpać 
korzyści biznesowe z chmury.

ekspert RamBase, Jakob Hatteland 
Computer aS

Jakub Polkowski

kiedy zmieniają się okoliczności rynkowe, 
lub pojawiają się nieprzewidziane wydarze-
nia, takie jak pandemia, zmienia się też spo-
sób pracy. Czynniki zewnętrzne zmuszają do 
zmiany przyzwyczajeń i poszukiwania no-
wych dróg na wykonywanie codziennych 
obowiązków, czy nowych form komunikacji. 

Narzędzie dla specjalistów HR, 
managerów oraz pracowników
Z pomocą przychodzi technologia, która po-
maga zaadaptować się w tych warunkach, 
między innymi Unit4 Teta, która łączy w so-
bie doświadczenie wieloletniej działalności 
na polskim rynku z  globalnymi rozwiąza-
niami firmy Unit4. Idzie za tym poszerzenie 
portfolio marki znanej z produktów takich 
jak Teta HR, Teta ME, Teta ERP m.in o narzę-
dzia ułatwiające rozwój talentów w firmie.
Pozostawienie inicjatywy pracownikom 
i  inwestycja w ich rozwój uznawane są za 
jedne z najważniejszych wyzwań dla pra-
codawców w  2021 roku. aby ułatwić pra-
codawcom i managerom działanie w tym 
obszarze, Unit4 Teta oddaje do ich dyspo-
zycji rozwiązanie Unit4 Talent Manage-
ment (zarządzanie talentami). Narzędzie 
to pomaga zadbać o stały rozwój pracow-
ników i usprawnić komunikację pomiędzy 
managerem i  jego zespołem. aplikacja ta 
jest również dostępna z poziomu urządze-
nia mobilnego. Pozwala obserwować jak 
ewoluuje rozwój talentów oraz planować 
i  dobierać odpowiednie ścieżki rozwoju. 
To wszystko podparte jest analityką beha-
wioralną wyrażaną ilościowo i jakościowo. 
komunikacja pomiędzy managerem, a pra-
cownikiem oparta jest o  przejrzyste cele 
przedsiębiorstwa, zespołu, a także indywi-
dualne dążenia. Unit4 Talent Management 

stawia także na constant feedback, szybkie 
przekazywanie informacji zwrotnej, oraz 
oferuje wydajne podejście do badania za-
angażowania poprzez krótkie cykliczne an-
kiety. rozwiązanie pomaga zatem szlifować 
talenty a  jednocześnie podnosić poziom 
i efektywność całej organizacji.

Planowanie pracy i finansów
Innymi obszarami, równie ważnymi i  wy-
magającymi automatyzacji są organizacja 
pracy, oraz zarządzanie zasobami ludzkimi 
i  wydajnością całego przedsiębiorstwa. 
Umożliwiają to takie rozwiązania jak Teta 
Workforce Management (zarządzanie 
zasobami) oraz Unit4 Financial Planning 
& Analysis.
Teta Workforce Management pomaga 
utrzymać odpowiedni poziom produktyw-
ności, zadbać o pozytywne doświadczenia 
pracowników, a  także zautomatyzować 
proces planowania grafiku. Ułatwia też 
przejście przez labirynt zmieniających się 
ustaw i rozporządzeń, pozwala uniknąć po-
pełnienia błędów w stosowaniu przepisów. 
aplikacja informuje na bieżąco o  możli-
wych niezgodnościach i dodatkowo bierze 
pod uwagę indywidualną sytuację i upraw-
nienia pracownika. Uwzględnia także po-
trzeby wynikające z przynależności danej 
firmy do określonego sektora lub branży. 
Teta Workforce Management ułatwia kon-
trolę nad godzinami nadliczbowymi pra-
cowników, wskazuje miejsce powstawania 
kosztów, pomaga koordynować procesy 
kadrowe i analizować szczegółowe dane, 
kluczowe z punktu widzenia pracowników, 
zespołów i firmy.
Z kolei Unit4 Financial Planning & Analysis 
(Unit4 FP&A) zapewnia lepsze i szybsze spo-

soby zarządzania wydajnością całego przed-
siębiorstwa, planowania, budżetowania 
i prognozowania, konsolidacji finansowej, 
raportowania czy wizualizacji i analityki. roz-
wiązanie Unit4 FP&A stanowi uzupełnienie 
modułu finansowego w systemie Teta ErP.

Otwartość na nowe aplikacje
Wielu przedsiębiorców mierzy się z proble-
mem integracji systemów z zewnętrznymi 
aplikacjami. Unit4 Teta starając się zniwelo-
wać ten problem, przyjęło koncepcję otwar-
tego ekosystemu opartego o tzw. Open API. 
API w  systemie informatycznym komuni-
kuje w  określonym standardzie poszcze-
gólne elementy tego systemu. Standard 
w tym przypadku to możliwość wielokrot-
nego użycia, w różnych konfiguracjach, ta-
kich samych zasad.
W praktyce technologia Open API jest do-
skonale widoczna na przykładzie ekosys-
temu jakim jest Pakiet Teta, który składa 
się ze wszystkich oferowanych przez Unit4 
Teta rozwiązań –  dane przedsiębiorstwo 
może wybrać tylko te, których aktualnie po-
trzebuje. Teta API pozwala m.in. na bez-
pieczną wymianę danych z rozwiązaniami 
do rekrutacji (np. SmartRecruiters), dzięki 
czemu zatrudnienie wybranego w procesie 
rekrutacji kandydata jest zautomatyzowane 
w zakresie przekazania danych z rekrutacji 
do procedury zatrudnienia. 

Tak można pracować
Jak mówi Piotr Chrobot, prezes zarządu 
Unit4 Polska: Wszystkie działania marki 
Unit4 Teta nastawione są na tworze-
nie i  wdrażanie rozwiązań mających na 
celu polepszenie doświadczenia pracow-
nika w  firmach zorientowanych na ludzi. 
Od zatrudnienia, wprowadzenia pracow-
nika na pokład firmy, rozwój kariery, aż do 
jej ewentualnego zakończenia. Employee 
experience czy raczej people experience, 
zwiększenie efektywności funkcjonowania 
przedsiębiorstw klientów, dzięki odciąże-
niu pracowników z najbardziej monoton-
nych czynności – to cele strategiczne firmy. 
Jako Unit4 Teta chcemy pokazać, że właśnie 
tak można pracować.

Nowe oblicze rozwiązań Teta
Rozwiązania Teta tworzone już od 34 lat, od 2010 roku rozwijane są 
w ramach światowej grupy Unit4.  Od tego roku będą sprzedawane 
pod marką Unit4 Teta. Zmiana nazwy oraz identyfikacji wizualnej 
podkreśla kluczowe aspekty misji marki, zawarte w filozofii in 
business for people. Oznacza ona stawianie na pierwszym miejscu 
człowieka oraz polepszenie doświadczenia pracownika w relacjach 
z pracodawcą i w wykonywaniu codziennych obowiązków. Wartości te 
przyświecają wprowadzeniu na rynek nowych, wybranych produktów, 
dostępnych dotychczas w ofercie grupy Unit4 w innych krajach. 

materiał partnera

Czy koronawirus okaże się przełomem dla chmury?
Pandemia koronawirusa 
zmienia nastawienie do chmury 
również wśród rządzących, 
którzy w ubiegłym tygodniu 
zaprezentowali plan wdrażany 
przez Ministerstwo Cyfryzacji. 
Zgodnie z jego założeniami chmura 
w sektorze publicznym będzie 
wdrażana znacznie szybciej, 
a procedury z nią związane ulegną 
uproszczeniu i skróceniu.

Cloud ERP to rozwiązanie, 
które z powodzeniem 
może być wykorzystane 
jako narzędzie do 
zminimalizowania 
konieczności pracy 
bezpośrednio w danym 
miejscu.
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nagle okazało się, że nie tylko za-
kupy możemy robić online. Udało 
nam się przestawić na zdalne dzia-
łanie w  większości czynności, jakie 
wykonywaliśmy praktycznie codzien-
nie: wideospotkania z rodziną i znajo-
mymi, treningi online, zdalna nauka 
dla dzieci, e-wizyty u lekarza. w pew-
nym sensie była to dla nas wszystkich 
swojego rodzaju rewolucja. o  ile 
w życiu codziennym dla wielu była 
to wielka rewolucja, o tyle w branży 
eRP była to swoistego rodzaju ewolu-
cja. Już od dłuższego czasu firmy do-
starczające rozwiązania informatyczne 
dla firm widziały potrzebę szerszego 
wejścia w  cyfrowy świat. Pande-
mia CoViD-19 jedynie tę ewolucję 
przyspieszyła. 

Co się zatem stało 
w podejściu biznesowym? 
warto zwrócić uwagę na kilka aspek-
tów. Przede wszystkim pracownicy 
w firmach musieli przestawić się na 
pracę zdalną – oczywiście w organiza-
cjach, gdzie taki model był możliwy. 
okazało się, że w Polsce jest mnóstwo 
firm, które takich rozwiązań wcześniej 
nie praktykowały. niektórzy musieli 
się odnaleźć w całkiem nowej rzeczy-
wistości, przenieść swoje obowiązku 
służbowe do domów. o dziwo, po 
ponad roku takiego „eksperymentu”, 
okazało się, że praca zdalna może być 
efektywna, a firmy mogą być nadal 
wysoce wydajne. Kolejnym aspek-
tem była gotowość firm na takie 
rozwiązanie. Dla wielu z nich ozna-
czało to ogromne wydatki na nową 
infrastrukturę sprzętową i  sieciową, 
zabezpieczenia czy też szkolenia pra-
cowników. Do tych aspektów doszła 
jeszcze konieczność zmiany modelu 
biznesowego i to była kolejna mała 
rewolucja. Praca online a biznes on-
line to nie to samo. większość firm 
handlowych, jeśli jeszcze tego nie ro-
biła, musiała przenieść się do inter-
netu ze swoją sprzedażą. tutaj istotne 

było, czy ich dostawca rozwiązań 
eRP ma w  swoim portfolio usługi 
komplementarne, aby takie wdroże-
nie odbyło się jak najszybciej i przy 
jak najniższych kosztach. ten czynnik 
okazał się decydujący dla sporej liczby 
firm, które może i nawet wiedziały, 
że taki krok kiedyś będzie trzeba wy-
konać, ale odkładały ten moment na 
później. Łatwo tutaj określić 3 grupy 
przedsiębiorców. Pierwsza to firmy, 
które wiedziały, że taka transforma-
cja jest nieunikniona i już wcześniej 
zaczęły się w nią mocno angażować. 
Druga grupa to firmy, które wie-
działy, że coś takiego istnieje, powoli 
się tym interesowały ale nie była to 
dla nich priorytetowa sprawa. i na ko-
niec trzecia grupa firm to te, które nie 
chciały słyszeć o zmianie, twierdząc, 
że model który wypracowały przez 
lata jest dla nich najwygodniejszy 
i transformacja dla nich to coś całko-
wicie obcego czy też niepotrzebnego. 
to właśnie tym firmom było najciężej 
przetrwać wciąż trwającą pandemię. 
Do tych czynników warto także do-
dać, że lockdown całkowicie zabloko-
wał możliwość wyjazdów służbowych 
i spotkań z klientami. nagle wszyscy 
zaczęli się umawiać na spotkania po-
przez komunikatory internetowe. te, 
swoją drogą, zanotowały ogromne 
wzrosty właśnie w  obliczu wyda-
rzeń z 2020 roku. Jednak okazały się 
nie tylko konieczne, ale i przydatne. 
nawet po poluzowaniu obostrzeń, 
kiedy znowu można było podróżo-
wać, sporo firm wybierało zdalne spo-
tkania jako efektywniejsze, krótsze, 
a przede wszystkim tańsze. taki mo-
del utrzymuje się i coraz częściej mo-

żemy usłyszeć: „po co będzie Pan się 
tłukł przez cała Polskę, umówmy się 
na spotkanie zdalnie”. Jest to kolejny 
przejaw zarówno chęci przyspiesze-
nia, jak i wygody w naszych codzien-
nych obowiązkach służbowych. 
okazuje się, że teraz cyfrowa trans-
formacja to nie tylko trend, ale i ko-
nieczność. Powtarzane przez lata frazy 
takie jak: „rozwiązania eRP w chmu-
rze to przyszłość”, „odejście od papie-
rowego obiegu dokumentu musi się 
wydarzyć jak najwcześniej” czy też 
„ cyfrowo to taniej i szybciej”, oka-
zały się jak najbardziej trafne. naj-
więksi sceptycy cyfrowego podejścia 
do pracy musieli się do niej po pro-
stu przyzwyczaić. sam, jako ogromny 
entuzjasta rozwiązań digitalizacji, za-
uważyłem, że z  czasem ci sceptycy 
przyznali, że nie tylko jest to dobre, 
ale i wygodne rozwiązanie. Jest to ce-
giełka, która pozwala nam też bu-
dować przewagę konkurencyjną na 
rynku.

Jak dokładnie przekłada 
to się na rynek ERP? 
wszystkie obawy o  niezawodność 
i  skuteczność takich rozwiązań zo-
stały rozwiane przez odpowiednio 
dobrane narzędzia, a istotny czynnik 
w ich wdrożeniu to dobrze dobrany 
partner biznesowy, który te rozwiąza-
nia dopasuje do indywidualnych po-
trzeb klienta. w wielu przypadkach 
wdrożenie cyfrowych rozwiązań za-
miast ręcznej pracy operatorów nie 
tylko przyczyniło się do obcięcia kosz-
tów, ale także dało tym pracownikom 
więcej czasu na bardziej kreatywne za-
jęcia. Przedsiębiorcy mogli więc zwe-

ryfikować, czy warto było inwestować 
w zaawansowane rozwiązania it. Do 
systemów służących do zarządzania 
firmą doszły kolejne narzędzia, które 
jeszcze bardziej uprościły użytkowni-
kom prace. automatyzacja procesów 
biznesowych to główny czynnik ta-
kiej transformacji. Możliwość wyko-
nywania przez system eRP, wsparty 
odpowiednimi narzędziami, powta-
rzalnych czynności, a czasem nawet 
„pomyślenia” za użytkownika, oka-
zała się ogromnym skokiem jako-
ściowym.. Kolejne kroki, to wsparcie 
tych procesów przez digitalizację do-
kumentów papierowych. systemy 
oCR pozwoliły na szybkie prze-
tworzenie danych na formę cyfrową, 
a narzędzia typu DMs – na ustruk-
turyzowanie tych danych oraz zauto-
matyzowanie procesu obiegu tych 
dokumentów w  firmie. ogromną 
popularność zdobyły oferowane już 
od lat rozwiązania chmurowe. Dzięki 
ich zastosowaniu, firmy nie tylko mo-
gły pracować z dowolnej lokalizacji, 
nawet na systemach dostępnych na 
urządzenia mobilne typu tablety czy 
smartfony, ale też nie musiały martwić 
się o backupy czy też bezpieczeństwo 
swoich danych. warto podkreślić, że 
te rozwiązania z roku na rok tanieją, 
co znacznie redukuje barierę wejścia 
i  zmniejsza czas na przygotowanie 
firmy na ich wdrożenie. Udrożnie-
nie kanałów sprzedaży również nie 
obyłoby się bez dodatkowych opcji 
w systemach eRP. sprawne wdroże-
nie narzędzi do sprzedaży B2B i B2C 
to kolejny aspekt „pędzącej” cyfryza-
cji w firmach. Ponownie – ogromne 
znaczenie ma tutaj wybór dostawcy 

eRP, kompatybilnych narzędzi i ich 
elastyczności w  dostosowaniu do 
konkretnej branży oraz łatwości ich 
wdrożenia. swoją cegiełkę dokłada 
tutaj także ustawodawca, kieru-
jąc swoje działania na tory cyfryza-
cji. takie działania jak elektroniczne 
sprawozdania finansowe, pliki JPK, 
pracownicze plany kapitałowe, czy też 
ustandaryzowany format raportów fi-
nansowych dla spółek giełdowych to 
kolejne przykłady usprawnień, ja-
kie widzimy w obszarze rynku eRP. 
oczywiście można to wszystko wy-
konać poza systemem, „ręcznie”, 
pytanie tylko – po co? Dostawcy roz-
wiązań eRP skupiają się także i na 
tych aspektach, aby użytkownik mógł 
w jednym, centralnym miejscu, przy-
gotować te dane i szybko skomuni-
kować się z odpowiednim urzędem. 

Co dalej?
to pytanie pojawia się coraz częściej. 
Uważam, że mimo już bardzo mocno 
rozwiniętych narzędzi digitalizacji 
biznesu, jesteśmy jeszcze na początku 
tej drogi. Świat postawi przed nami 
kolejne wyzwania, na które chętnie 
odpowiemy. Już wiemy, że niedługo 
czekają nas zmiany związane z wpro-
wadzeniem centralnego rejestru fak-
tur. Jakie będą kolejne, czas pokaże. 
wiemy jednak, że z dnia na dzień 
będziemy zachęcani do stosowania 
coraz bardziej innowacyjnych pro-
duktów, które z czasem staną się ko-
nieczne. warto zwrócić uwagę na to, 
aby były one elastyczne, dobrze dopa-
sowane do naszych potrzeb i pozwa-
lające szybko dostarczyć oczekiwaną 
wartość dla klienta. 

Cyfrowa transformacja wpływa 
na rozwój rynku ERP
Transformacja cyfrowa 
dotyka nas niemal 
w każdym aspekcie dnia 
codziennego. Najbardziej 
zauważalne było to 
w przeciągu ostatnich 
12 miesięcy, kiedy to 
pandemia COVID-19 
zweryfikowała nasze 
działania, nie tylko pod 
kątem pracy zawodowej, 
ale też życia codziennego.

product manager systemów, 
Comarch ErP

Jacek Krzaczek
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Producenci systemów ErP reagują na 
zmiany prawne, przystosowując od-
powiednio swoje oprogramowanie. 
Przeważnie reagują również na trendy 
technologiczne, np. migracja do chmury, 
interfejs webowy, aplikacje mobilne. Jed-
nak zmiany tego typu są na tyle poważne 
z punktu widzenia architektury systemów, 
że w  praktyce uniemożliwiają ich użyt-
kownikom swobodę działania i zmuszają 
do dopasowania się do aktualnej postaci 
i funkcjonalności oprogramowania.

Unikalność pomysłów i szybkość 
wprowadzania ich w życie
Tymczasem przedsiębiorstwa budują 
swoją przewagę konkurencyjną poza 
standardową funkcjonalnością systemów 
ErP. Przewaga ta opiera się na unikalności 
pomysłów i szybkości wprowadzania ich 
w życie. Podobnie inne organizacje swój 
unikalny charakter realizują w procesach, 
które z reguły nie są odwzorowane w sys-
temach ErP. Wdrażając ErP, z konieczno-
ści trzeba zrezygnować z indywidualnego 
podejścia. Wynika to z  tego, że systemy 
ErP nie są dedykowane do tego, aby re-
alizować indywidualne wymagania użyt-
kowników, chociaż przetwarzają dane 
w  większości niezbędne do obsłużenia 
kluczowych procesów. 
Wielokrotnie obserwowaliśmy próby 
podejmowane przez użytkowników 
uzyskania czy wręcz wymuszenia na pro-
ducentach systemów ErP dostarczenia 
funkcjonalności, która umożliwiałaby im-
plementację różnych procesów charakte-
rystycznych dla danego przedsiębiorstwa 
czy organizacji. Umiejscowienie innowa-
cyjnych i unikalnych procesów w ErP jest 
dosyć problematyczne. Po pierwsze, ich 
wdrażanie jest bardzo długotrwałe i kosz-
towne. Może się okazać, że proces zbudo-
wany w systemie ErP jest już w momencie 
odbioru nieaktualny i nie ma szans na jego 
modyfikację. Po drugie, niektóre zmiany 
procesowe mogą negatywnie wpłynąć na 
stabilność systemu ErP, powodując uciąż-

liwe perturbacje, np. przy wdrażaniu aktu-
alizacji oprogramowania.

Czy jest jakieś wyjście z tej sytuacji? 
Tak, nowoczesnym lekarstwem na ogra-
niczenia systemów ErP jest oprogra-
mowanie typu low code development. 
Wchłania ono stopniowo wszelkie pro-
cesy i aplikacje, dla których nie znalazło 
się miejsce w systemie ErP, jak również 
funkcjonalności, które dotychczas były 
domeną systemów branżowych i  dzie-
dzinowych. Umożliwia –  poza środo-
wiskiem ErP –  elastyczną cyfryzację 
procesów we wszystkich obszarach dzia-
łania przedsiębiorstwa, na jednej platfor-
mie, ze spójnym interfejsem, niezależnie 
od kanału komunikacji (desktop, mobile, 
web), z możliwością łatwego ich rozwoju 
i szybkich modyfikacji.

Zalety platformy low code 
Istotą platformy low code jest tworzenie 
aplikacji bez konieczności pisania kodu 
oprogramowania, w  oparciu o  gotowe 
mechanizmy zarządzania przepływem 
danych, użytkownikami i  elementami 
interfejsu. Ta filozofia cyfryzacji proce-
sów ma wiele zalet. Najistotniejszą jest 
dostarczanie gotowych rozwiązań (od 
pomysłu do działającej aplikacji) w zde-
cydowanie krótszym czasie niż ma to 
miejsce w  tradycyjnych metodach bu-
dowy oprogramowania. W  efekcie ba-
riera wejścia w  MVP jest bardzo niska, 
dodatkowo pojawia się możliwość ła-
twego prototypowania rozwiązań. Ma to 
ogromne znaczenie dla użytkowników. 
aplikacje powstają praktycznie na ich 
oczach, mogą je szybko dostosowywać 
w odpowiedzi na zmiany w otoczeniu lub 
wdrażać nowe pomysły biznesowe. Pro-
totypowania zmian można przeprowa-
dzać także bezpośrednio w działających 
aplikacjach! W ramach jednej platformy 
można płynnie modyfikować wdrożone 
rozwiązania, procesy, interakcje, wy-
mianę danych. Łatwo również powielać 
schematy procesów, z  mniejszymi lub 
większymi zmianami, z  jednego depar-
tamentu przedsiębiorstwa do innego. 
Praktycznie nie ma ograniczeń co do 
obszarów, w  których sprawdzi się plat-
forma low code. Może ona posłużyć do 
zastąpienia funkcjonujących dotychczas 
w firmie rozproszonych arkuszy Excel, ale 
może też być podstawą budowy funk-
cjonalności MES w  przedsiębiorstwie 
produkcyjnym czy obiegu dokumen-

tów w  dowolnej organizacji. Sprawdzi 
się zarówno w  obsłudze skomplikowa-
nych mechanizmów finansowych, jak 
i  w  przygotowaniu aplikacji do obsługi 
brygad pracujących w  terenie. Pomoże 
przy uporządkowaniu procesów rekruta-
cyjnych i wprowadzi nową jakość w wy-
mianie informacji z  kontrahentami. Co 
więcej, może połączyć wszystkie te pro-
cesy w  jedno spójne, bezpieczne, wy-
dajne, skalowalne oraz łatwe do obsługi 
i rozwoju narzędzie zarządzania.
Systemy ErP wspierają organizacje w re-
alizacji podstawowej działalności. Nie 
są one jednak odpowiedzialne za szyb-
kie wdrażanie innowacyjnych pomysłów 
i obsługę ewoluujących procesów. W do-
bie częstych zmian prawnych, techno-
logicznych, społecznych i  politycznych 
warunkiem utrzymania przewagi kon-
kurencyjnej jest adresowanie cyfryzacji 
procesów na platformach low code. roz-
wiązania te zadomowiły się już na dobre 
w  krajach wysokorozwiniętych, a  obec-
nie znajdują też sukcesywnie swoje miej-
sce na naszym rynku. Jednym z nich jest 
platforma naxiom, na której OPTeam S.a. 
buduje dla swoich klientów rozwiązania 
współpracujące z  systemami ErP, syste-
mami do obsługi produkcji i  innymi roz-
wiązaniami branżowymi.

KONIEC ERY SYSTEMÓW ERP
Obecnie jesteśmy na takim etapie rozwoju, na którym systemy ERP 
osiągnęły w zasadzie stabilny stan swoich możliwości funkcjonalnych. 
Zapewniają one organizacjom bezpieczne i usystematyzowane 
przechowywanie danych, prowadzenie podstawowej działalności 
i możliwość wypełniania obowiązków ustawowych. Ale czy jako 
rozwiązania o skończonym zakresie funkcjonalnym, mogą być szybko 
dostosowywane do nowych warunków?

wiceprezes zarządu, OPTeam

Jacek Błahut
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61 proc. firm na świecie planuje w kolejnych 
dwóch latach zainwestować w rozwiązania 
chmurowe – wynika z badania eY Digital in-
vestment index 2020. to jedna z trzech naj-
popularniejszych technologii wdrażanych 
w przedsiębiorstwach, a czas pandemii jesz-
cze przyspieszył jej implementację. iDC oce-
nia, że globalny rynek chmury będzie w 2024 
roku wart 1 bln dolarów. Chmura umożliwia 
firmom optymalizację kosztów, zapewnia bez-
pieczeństwo i pozwala skalować biznes, dosto-
sowując go do otoczenia rynkowego. – Dzięki 
niej serwery nigdy nie spowodują w fir-
mie przestoju, który może kosztować nawet 
60 tys. zł za godzinę – mówi ekspert orange 
Polska, Konrad gawda. Coraz popularniej-
sze stają się także rozwiązania chmurowe ofe-
rowane jako usługi. Postępować będzie też 
automatyzacja.

Kompleksowe rozwiązanie eRP firmy ifs 
zostanie wdrożone we współpracy z tech 
Mahindra i udostępnione 9500 użytkow-
nikom pracującym w różnych oddzia-
łach w indiach. ifs, globalny dostawca 

oprogramowania dla przedsiębiorstw, 
podpisał umowę z tech Mahindra, czo-
łowym dostawcą usług i rozwiązań w za-
kresie transformacji cyfrowej, doradztwa 
i restrukturyzacji działalności bizneso-

wej oraz głównym wykonawcą przedsię-
biorstwa Hindustan aeronautics Limited 
(HaL), aby umożliwić HaL realizację war-
tego 54 mln UsD programu transformacji 
biznesowej pod nazwą Project Parivartan. 

to kompleksowe przedsięwzięcie obejmuje 
wdrożenie na szeroką skalę rozwiązań tech-
nicznych, które pozwolą wprowadzić nowe 
procesy pracy w oparciu o najlepsze prak-
tyki branżowe.

IFS wspiera indyjskiego producenta z sektora obrony w cyfrowej transformacji

Pod znakiem 
wzrostu 
nie ma wątpliwości, że w 2020 r. wpływ 
na biznes miała przede wszystkim panu-
jąca pandemia. Jednak mimo nieprzewidy-
walności i trudnej sytuacji w wielu branżach, 
zgodnie z raportem spiceworks ziff Davis, 
w 2021 r. co trzecia firma planuje większe wy-
datki na rozwiązania it. to niewiele mniej niż 
w ubiegłorocznych przewidywaniach, gdzie 
taką odpowiedź wybrało 44 proc. respon-
dentów. optymistyczne prognozy wskazuje 
również iDC – eksperci szacują, że po wyha-
mowaniu rynku eRP w 2020 r., nastąpi po-
nowny wzrost i do 2023 r. osiągnie on wartość 
181,5 mld dolarów (przy założonym CagR 
w wysokości 8 proc.).

Pandemia 
zwiększyła 
zainteresowanie 
rozwiązaniami 
chmurowymi

Pandemia zmieniła oblicze biznesu oraz firm 
z branży it. według styczniowego raportu 
Banku Pekao sektor oprogramowania i usług 
it rozwijał się w ostatnich latach dwukrot-
nie szybciej niż średnio cała polska gospo-
darka. Dane za i półrocze 2020 r. wskazują 
co prawda na niższą dynamikę tego sektora, 
jednak notowany jest wzrost, podczas gdy 
niemal cała gospodarka zaliczyła znaczące 
spadki. Branżę napędzać będzie nie tylko po-
trzeba cyfryzacji biznesu, lecz także wykorzy-
stanie najnowszych technologii, takich jak 
sztuczna inteligencja czy uczenie maszynowe. 
zmieniające się środowisko to jednak także 
wyzwanie dla firm i działów it. 

Branża IT odporna 
na koronakryzys
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zanim zaczniemy mówić, jak bę-
dzie, spójrzmy na to, jak jest, a nawet 
jak to do niedawna było. ostatnie 
lata to czas dużych zmian w obsza-
rze ucyfrowienia polskiego biznesu. 
statystyki pokazują, że digitaliza-
cja nad wisłą z roku na rok nabie-
rała tempa. nie ma w tym jednak 
nic dziwnego. startowaliśmy z niż-
szego poziomu niż kraje rozwinięte, 
a  więc i  wzrosty osiągnąć było ła-
twiej. efekt? Co prawda dysponu-
jemy tylko danymi sprzed pandemii, 
ale jak wynika z najbardziej aktual-
nych raportów eurostatu, w prawie 
co trzeciej firmie w naszym kraju ko-
rzysta się z systemu zintegrowanego. 
to dużo, jednak wciąż mniej niż wy-
nosi średnia unijna (36 proc.).
Patrząc na dane sprzed 10 lat, za-
uważymy, że przez te lata nadrobili-
śmy gigantyczny dystans. w 2010 r. 

tylko 22 proc. średnich firm mogło 
pochwalić się systemem klasy eRP. 
Przed pandemią tych firm było już 
54  proc. Dużo? Mało? Biorąc pod 
uwagę to, że projekt wdrożeniowy 
trwał niekiedy kilka lat, to powodów 
do satysfakcji jest sporo, niemniej 
jestem zdania, że gdyby pandemia 
(albo inny kryzys) wybuchł(a) np. 
5 lat temu, to te liczby wyglądałyby 
zupełnie inaczej. skąd ten wniosek?
gdy gospodarka jest rozpędzona, 
firmy wolą „konsumować” jej 
owoce. skoro są zamówienia, jest 
generowana sprzedaż, osiągamy 
całkiem spory zysk, to mało kto 
w  takiej sytuacji myśli o optyma-
lizacji. Kto by się przejmował tym 
czy wygeneruje 1 proc. zysku wię-
cej czy mniej, jeśli do firm szero-
kim strumieniem płyną pieniądze? 
w dodatku pamiętajmy o tym, że 
informatyzacja nie jest procesem ła-
twym. gospodarcze słońce sprzyja 
odpoczynkowi, a nie wysiłkowi.
Krajobraz zmienia się zupełnie 
w momencie zachmurzenia ekono-
mii. wówczas okazuje się, że każde 
dodatkowe pół procent marży za-
czyna być na wagę złota. to wpływa 
na myślenie o informatyzacji w ka-
tegoriach szansy i inwestycji z dużą 
stopą zwrotu, a nie kosztu.

Bezcenna technologia
w  ubiegłym roku przedsiębior-
stwa zrozumiały wagę i  rolę tech-
nologii cyfrowych. to bez wątpienia 
jest następstwem pandemii. na ca-
łym świecie, także w Polsce, organi-
zacje mogły zweryfikować czy warto 
było inwestować w  zaawansowane 
systemy it, automatyzację pro-
cesów czy robotyzację produkcji. 
w 2020 r. technologia pokazała siłę 
i wartość, jaką daje biznesowi. firmy, 
które odpowiednio wcześnie zainwe-
stowały w digitalizację, były odpor-
niejsze i skuteczniej odnajdywały się 
w nowych realiach. Dowodem niech 
będą styczniowe badania gartnera 
na przedstawicielach zarządów wy-
branych spółek. Ponad ⅔ (69 proc.) 
pytanych przyspieszyło projekty cy-
frowe, co miało być odpowiedzią na 
zawirowania związane z CoViD-19. 
aż 78 proc. osób decyzyjnych uważa, 
że analityka stanie się kluczową tech-
nologią w nowej normalności.
Pandemia, o czym w dyskusji o cyfry-
zacji się zapomina, ma jednak dwie 
strony medalu. niepewność, gospo-
darcze zawirowania związane z Co-
ViD-19, z jednej strony sprawiły, że 
dostrzeżono wagę technologii, z dru-
giej sytuacja była na tyle nagła i zaska-
kująca, że nie sprzyjała inwestycjom. 
oczywiście są od tej reguły chlubne 
wyjątki, obserwujemy je także wśród 
polskich firm, jednak dane pokazują 
jasno: rynek it przyhamował glo-
balnie. wzrosła znacząco sprzedaż 
chmurowych gigantów, ale wynika 
to z tego, że firmy w pośpiechu ła-
tały informatyczne dziury i chcąc jak 

najszybciej przenieść biznes do sieci, 
wdrożyć pracę zdalną, uruchomić 
nowe kanały kontaktu z klientami, 
posiłkowały się rozwiązaniami w mo-
delu usługowym. Rynek sprzętu, 
oprogramowania, zwolnił. Duże in-
westycje odłożono, czekając na roz-
wój wypadków.
Dziś klimat inwestycyjny uległ znacz-
nej poprawie. Dobrze ilustrują to 
dane tfi. Ponad 80 proc. ankietowa-
nych w tfi, czyli osób, które na co 
dzień zajmują się prognozowaniem 
tego, co wydarzy się w  gospodarce 
i na rynkach, oczekuje przyspieszenia 
gospodarki w nadchodzących dwóch 
kwartałach. warto przy tym zwrócić 
uwagę na to, że wśród najbardziej pre-
ferowanych przez inwestorów branż 
znajdują się: sektor materiałów i su-
rowców, przemysłowy oraz it. Co 
piąte tfi to w nim właśnie upatruje 
szans na wzrosty.

Jaka będzie przyszłość
globalnie  złudzeń nie ma również 
gartner. Prognozuje on wzrost na 
rynku it. na rynku oprogramowa-
nia będzie on nawet kilkunastopro-
centowy. tegoroczne nakłady na 
zaawansowane rozwiązania it, ta-
kie jak np. systemy klasy eRP, będą 
o niemal 9 proc. większe niż ubiegło-
roczne. Przyszłoroczne tempo będzie 
już dwucyfrowe. Jeśli uwzględnimy 
jednak, że w  ubiegłym roku noto-
waliśmy kilkuprocentowe spadki, to 
rynek już w tym roku wzrośnie o kil-
kanaście procent. obok zrozumienia 
wagi cyfryzacji jest ku temu kilka in-
nych powodów.

Po pierwsze, niski poziom nasy-
cenia eRP. Po drugie, wymiana 
przestarzałych systemów na roz-
wiązania bardziej zaawansowane, 
które mogą sprostać nowym wy-
zwaniom. Po trzecie, zmiana jako-
ściowa na rynku oprogramowania.
w  czasie pandemii dostawcy nie 
wstrzymali inwestycji, przeciwnie, 
pracowali nad poprawą funkcjonal-
ności systemów. Potrzeba dostępu 
do danych z  dowolnego miejsca 
sprawiła, że większość z  nich jest 
już przygotowywana również z my-
ślą o urządzeniach przenośnych. to 
nie wszystko, wkraczamy w  nowy 
etap rozwoju eRP, w którym przej-
rzystość i  dostęp do informacji są 
równie ważne, jak gromadzenie 
i  analizowanie danych. nowe sys-
temy to nowe narzędzia mobilne, 
które stanowią uzupełnienie możli-
wości klasycznego eRP.

Nowy początek
w  ubiegłym roku zamknęliśmy 
wiele projektów, a także wystarto-
waliśmy z nowymi wdrożeniami. 
w  połowie roku udostępniliśmy 
naszym klientom nową wersję sys-
temu impuls eVo 1.4. Jesienią 
pojawiła się kolejna nowość – apli-
kacja ekrany startowe.
Pandemia sprawiła, że firmy mają 
dostęp do nowocześniejszych roz-
wiązań, zaczęły lepiej rozumieć 
znaczenie technologii. wiele wska-
zuje na to, że faktycznie przyśpie-
szyła cyfryzację, choć z  pewnym 
opóźnieniem dostrzeżemy efekty 
tego procesu.

Ewolucja w kierunku 
biznesu cyfrowego
aplikacje biznesowe należą dziś do 
grupy systemów krytycznych pod 
kątem zachowania ciągłości działa-
nia wszystkich organizacji. Jednak, 

aby mogły one odpowiednio funk-
cjonować, potrzebują do tego wła-
ściwie przygotowanego środowiska 
informatycznego. 
wcześniej firmy i inne podmioty na 
rynku musiały docelowo, we wła-
snym zakresie, budować środowisko 
it pod aplikacje biznesowe lub wy-
korzystywać istniejącą –  nie zawsze 
już wydajną – infrastrukturę. w mo-
delu on-demand odbywa się to na za-
sadach usługowych. 
ewolucja w kierunku biznesu cyfro-
wego oznacza, że działy it czy fi-
nansowe muszą wyjść poza proste 
obcinanie kosztów związanych z in-
frastrukturą it czy z jej utrzyma-
niem. zamiast tego powinny skupić 

się na optymalizacji wartości bizne-
sowej technologii informatycznych. 
Co to oznacza? Można stwierdzić, że 
dziś skuteczna optymalizacja kosztów 
powinna polegać na ciągłym poszu-
kiwaniu technologii, które zwięk-
szają wartość biznesową, pozwalając 
np. na szybsze dostarczenie produk-
tów na rynek czy większą elastyczność 
w stosunku do zmiennych uwarunko-
wań gospodarczych i ekonomicznych. 
z  badań przeprowadzonych przez 
firmę Polcom i  intel wynika, że aż 
91 proc. spośród wszystkich pytanych 
osób wskazało, że wykorzystuje moż-
liwości chmury obliczeniowej w za-
kresie wsparcia istniejących procesów 
biznesowych. Ponadto 67  proc. re-
spondentów uczestniczących w bada-
niu wskazało, że cloud computing to 
sposób na poszerzenie zasobów it bez 
konieczności inwestowania we własny 
sprzęt, oprogramowanie czy miejsce 
przechowywania infrastruktury.

Możliwość koncentracji na 
działalności podstawowej
Chmura w kontekście aplikacji bizne-
sowych wydaje się więc być przyszło-
ścią zarówno dużych firm, jak i tych 

z sektora MŚP. i choć sama migracja 
różnych systemów do chmury wy-
maga sporo przygotowań, jest to pro-
ces przynoszący wymierne korzyści.
najważniejszą jest możliwość skupie-
nia się przez firmę na podstawowej 
działalności biznesowej oraz dostęp 
do nowych, innowacyjnych techno-
logii czy najbardziej zaawansowanych 
narzędzi do zarządzania, w tym syste-
mów eRP, takich jak saP czy ifs ap-
plications, bez potrzeby inwestycji we 
własną infrastrukturę it. 
z  raportu Polcom i  intel jasno też 
wynika, że zapewnienie bezpieczeń-
stwa i zachowanie ciągłości działania 
(94 proc. wskazań) to niezwykle pilna 
inwestycja w ramach cyfryzacji firmy 
– bez sprawnie działającego it i kry-
tycznych aplikacji nie można dzisiaj 
skutecznie prowadzić biznesu. 
Ponadto usługi czy też rozwiąza-
nia dostępne w chmurze zapewniają 
natychmiastową skalowalność, co 
pozwala na obsługę dużej ilości za-
pytań lub większej niż przewidywano 
liczby użytkowników, bez konieczno-
ści zakupu dodatkowego sprzętu it. 
z kolei poprzez zmianę modelu finan-
sowania z CaPeX na oPeX, firmy, 

które już podjęły decyzję o przejściu 
na model chmurowy, mogą zoptyma-
lizować swoje wydatki.

Inne oczekiwane efekty
wielu decydentów dostrzega jedno-
cześnie pragmatyczny wymiar inwe-
stycji w  technologie cyfrowe. Mają 
one pomóc firmom w automatyzacji 
powtarzalnych czynności (85 proc.) 
oraz w sprawniejszym przetwarzaniu 
danych (84 proc.). zwiększenie wy-
korzystania chmury obliczeniowej 
(52 proc. wskazań) czy wykorzysta-
nie sztucznej inteligencji i technologii 
uczenia maszynowego (38 proc.) nie 
jest więc celem samym w sobie, a je-
dynie sposobem na poprawę efektyw-
ności biznesowej.
Korzyści z  inwestycji w technologie 
informatyczne dostrzec można rów-
nież w innych obszarach działalności 
przedsiębiorstw. Cyfryzacja przynosi 
zauważalne efekty w zakresie zarządza-
nia danymi i dostarczania biznesowi 
informacji pomagających w  podej-
mowaniu decyzji (68 proc. wskazań), 
zarządzania posiadanymi zasobami 
(52 proc.) czy w działaniach związa-
nych z obsługą klientów (50 proc.). 

dyrektor finansowy, wiceprezes 
zarządu, Polcom

Robert Czarniewski

prezes zarządu, BPSC

Rafał Orawski

ERP i inne aplikacje w chmurze, czyli 
o przyszłości rozwiązań biznesowych
Firmy ze wszystkich sektorów, różnej wielkości – od 
średnich przedsiębiorstw po krajowe organy rządowe 
czy organizacje non-profit – korzystają z różnorodnych 
aplikacji biznesowych, których celem jest usprawnienie 
zarządzania kluczowymi obszarami biznesowymi, takimi 
jak finanse, logistyka, produkcja czy handel. Dotyczy to 
m.in. zarówno zautomatyzowania obecnych procesów, 
jak i opracowania nowych, skuteczniejszych modeli 
biznesowych. Ponieważ procesy te są kluczowe dla 
funkcjonowania firm, nieprzerwane działanie aplikacji 
i wydajność środowiska IT ma dla nich realne znaczenie. 

Rynek IT: z lekkim poślizgiem
Pandemia przyśpieszyła cyfryzację. Czy wiecie, 
że to zdanie jest prawdziwe tylko w połowie? 
W rzeczywistości rynek IT zwolnił, ale analitycy mówią 
jasno: spowolnienie jest wynikiem większej ostrożności 
przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych, która 
w dobie COVID-19 może wyjść branży – nomen omen 
– na zdrowie.
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Pandemia CoViD-19 i  wywo-
łany przez nią kryzys spowodo-
wały ogromne zmiany w sposobie 
działania niemal wszystkich branż. 
w zasadzie z dnia na dzień przed-
siębiorstwa w wielu sektorach sta-
nęły pod ścianą i wyborem: przejść 
błyskawiczną transformację i  do-
stosować swój model działania do 
nowej rzeczywistości albo przestać 

działać, w krótszej lub dłuższej per-
spektywie. Świadome biznesy po-
stawiły na pierwsze rozwiązanie. 

Transformacja w trybie pilnym
zmiany biznesowe to zmiany pro-
cesów operacyjnych, a  tymi ste-
rują w wielu przypadkach systemy 
informatyczne, nie spisane proce-
dury czy instrukcje. w  związku 
z  tym – aby przeprowadzić trans-
formację poszczególnych procesów 
w  trybie pilnym potrzebne są od-
powiednio elastyczne rozwiązania 
i zwinny zespół it. Który dostawca 
jest w stanie zmodyfikować rozwią-
zania do potrzeb, zapewnić odpo-
wiednie zasoby do ich wdrożenia 
i  zwinnie realizować transformację 
biznesów swoich klientów? o tym 
przekonali się przedsiębiorcy, któ-
rzy przed takim challengem posta-
wili swoich dostawców. ta sytuacja 
wymusiła na partnerach it, odpo-
wiedzialnych za systemy wspoma-
gania zarządzania w firmach swoich 
klientów, konieczność bardzo szyb-
kiego reagowania na zmieniające się 
potrzeby procesowe. 
Dziś wiemy już, że cyfrowa trans-
formacja biznesu to nie moda, 

a konieczność. integracja pomiędzy 
systemami partnerów biznesowych, 
automatyzacja procesów opera-
cyjnych, rozwój sprzedaży online 
w B2B –  to dziś wyzwania, które 
pojawiają się w niemal każdym pro-
jekcie wdrożenia systemu eRP. to 
podstawa, bez której można zapo-
mnieć o rozwoju biznesu w nowej 
rzeczywistości. Rozwiązanie klasy 
eRP stanowi zazwyczaj „serce” 
operacyjnych procesów bizneso-
wych przedsiębiorstwa. obecnie, 
to „serce” w coraz większym stop-
niu musi działać „bezobsługowo”, 
realizując coraz to więcej procesów 
w sposób automatyczny. eRP to już 
nie jest system wspomagania zarzą-
dzania. to system zarządzający ca-
łym biznesem.

Elastycznie i zwinnie
Pandemia pokazała nam, że ela-
styczność i  szybkość reakcji na 
zmiany to absolutnie kluczowe 
kompetencje, którymi powinni 
wyróżniać się dostawcy rozwiązań 
eRP. wcześniej opóźnienia były ak-
ceptowalne, koniec końców udało 
się na czas przygotować potrzebne 
zmiany i aktualizacje w systemach. 

obecnie, kiedy żyjemy w rzeczywi-
stości, w której zmiany ogłaszane są 
z dnia na dzień, wszelka opieszałość 
może sprawić, że przedsiębiorcy 
będą zmuszeni zawiesić swoją dzia-
łalność na czas dostosowania sys-
temów, lub będą ponosić znaczne 
koszty nieefektywnej obsługi no-
wych procesów. to przecież sytuacja 
nie do zaakceptowania. Dlatego też 
oczekiwania stawiane wobec do-
stawców rozwiązań eRP wzrosły 
i wszystko wskazuje na to, że pozo-
staną już na takim poziomie. z wła-
snego doświadczenia mógłbym 
w tym roku przywołać co najmniej 
kilka sytuacji, gdzie zespoły nasze 
i  naszych klientów pracowały po 
nocach, aby kompletnie przemode-
lowany proces (np. logistyczny) był 
gotowy z  piątku na poniedziałek. 
informowanie na ostatnią chwilę 
przez władze o wprowadzaniu no-
wych obostrzeń bardzo utrudniało 
przedsiębiorcom możliwości przy-
gotowania się na nie i wymuszało 
działanie w  warunkach skrajnego 
ryzyka. tak też musieli działać do-
stawcy rozwiązań eRP po to, aby 
odpowiedzieć na potrzeby swoich 
klientów tu i teraz.

Coraz większe znaczenie chmury
systemy eRP ewoluują również pod 
wpływem tego, w jaki sposób i w ja-
kim miejscu są wykorzystywane. 
obecnie, kiedy wiele firm opuściło 
swoje biura, jasne jest, że systemy it 
nie muszą być zainstalowane w biurze 
– łatwiej i taniej jest mieć je po prostu 
w chmurze. Co więcej, rozproszenie 
pracowników może wręcz w  wielu 
przypadkach wymusić migrację roz-
wiązań do chmury. Dlatego azure czy 
aws to dzisiaj kluczowe biznesy dla 
Microsoft i amazon. na tę potrzebę 
muszą również odpowiadać dostawcy 
rozwiązań eRP, dostarczając rozwią-
zania dostosowane do wykorzystywa-
nia w modelu cloud. 

Podsumowanie – zmiany 
zostają na stałe
nowa rzeczywistość, w której wszyscy 
musieliśmy odnaleźć się w 2020 r., 
zostanie z nami na dłużej. oczekiwa-
nia, które zostały postawione przed 
dostawcami rozwiązań eRP, stały 
się standardem. Przedsiębiorcy prze-
konali się, że kluczowe jest to, aby 
działać szybko i  zwinnie. tego też 
wymagają od dostawców swoich roz-
wiązań eRP. 

Wzrost oczekiwań wobec dostawców ERP
O cyfrowej transformacji 
mówi się od kilku lat, ale 
dopiero w 2020 roku wiele 
firm faktycznie zaczęło ją 
wdrażać. Nie z wyboru czy 
z uwagi na zaplanowaną 
na wiele lat strategię 
rozwoju, ale po prostu 
z konieczności. 

partner zarządzający, Sente
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Nie trzeba zatem dodawać, że 
dobre zabudżetowanie jest klu-
czowe w  procesie wyboru, za-
kupu i  wdrożenia systemu ErP 
w firmie szczególnie w czasach, 
gdy inwestycje w cyfryzację bar-
dziej niż kiedykolwiek oznaczają 
być albo nie być.
Jak w  takim razie przygotować 
optymalny budżet dla ErP?
1. Dobrym punktem wyjścia jest 
założenie, że koszt wdrożenia 
systemu ErP będzie wymagał 
1–3  proc. rocznych przychodów 
brutto przedsiębiorstwa.
2. Co najczęściej składa się na koszt 
związany z wyborem i wdrożeniem 
systemu ErP?
Zacznijmy od kosztów 
„oczywistych”:

• opłaty licencyjne oprogramo-
wania ErP – może to być jedno-
razowa opłata za tzw. licencję 
wieczystą lub opłata okresowa, za 
licencję w  subskrypcji (wówczas 
–  opłata odnowieniowa w  kolej-
nych okresach);
• opłaty licencyjne oprogramowa-
nia bazodanowego –  podobnie 
jak w przypadku ErP może to być 
jednorazowa opłata za tzw. licen-
cję wieczystą lub opłata okresowa, 
za licencję w subskrypcji (wówczas 
–  opłata odnowieniowa w  kolej-
nych okresach);
• okresowa aktualizacja oprogra-
mowania (z  reguły w  przypadku 
subskrypcji jest już w cenie);
• wsparcie techniczne (infolinia, 
elektroniczne biuro obsługi itp.);
• dodatkowe serwery, sprzęt sie-
ciowy, urządzenia mobilne lub 
inne;
• analiza przedwdrożeniowa, której 
efektem powinien być dokument 
ukazujący koncepcję oraz koszty 
implementacji rozwiązania;
• konwersja (migracja) danych 
i transfer do nowego ERP;
• integracja z  innymi systemami 
(np. sklep internetowy, system 
branżowy itp.);

• w  razie potrzeby dostosowa-
nie systemu do potrzeb użytkow-
ników (prace programistyczne, 
rozwiązania indywidualne, 
ponadstandardowe);
• konsultacje wdrożeniowe reali-
zowane w  siedzibie klienta bądź 
zdalnie;
• zarządzanie projektem (zarówno 
po stronie dostawcy, jak i w firmie);
• testowanie rozwiązania;
• szkolenia użytkowników;
• asysta – wsparcie w uruchomieniu 
oraz po starcie systemu;
• umowa serwisowa.
To najbardziej namacalne koszty, 
które należy uwzględnić w swoim 
budżecie. Oczywiście nie zawsze 
wszystkie te elementy będą miały 
zastosowanie w danym projekcie.
To, ile będzie kosztował system 
ErP, jest również zależne od sze-
regu innych czynników, takich 
jak: wielkość firmy (określana np. 
liczbą pracowników, którzy znaj-
dują się na liście płac, ale też: liczbą 
przetwarzanych/generowanych 
dokumentów; także: liczbą od-
działów, zakładów, działów itp.), 
wymagania i  liczba użytkowni-
ków nazwanych (albo: urządzeń, 
na których będzie zainstalowane 
oprogramowanie).
3. Poza wyżej wymienionymi kosz-
tami dobrą praktyką jest również 
uwzględnienie jak największej 
liczby możliwych czynników gene-
rujących koszt (bo raczej niemożli-
wie jest przewidzenie wszystkich), 

aby uniknąć poniesienia tzw. kosz-
tów ukrytych. Oto przykłady:
• aktualizacja oprogramowania 
i  sprzętu/sieci –  tym większe, im 
większe wymagania nowego sys-
temu ERP; alternatywą mogą być 
rozwiązania chmurowe; ale wów-
czas trzeba uwzględnić koszty łą-
cza internetowego zależne od 
tego, czy wybrany system będzie 
jedynie korzystał (do aktualizacji, 
wymiany danych, itp.), czy praco-
wał na nim (wszystkie rozwiązania 
chmurowe);
• wynagrodzenie za nadgodziny dla 
własnych pracowników –  ważna 
rzecz do zapamiętania, by unik-
nąć porażki wdrożenia z wytłuma-
czeniem dla zespołu „Przepraszam, 
nie mieliśmy budżetu na wynagro-
dzenie za nadgodziny”;
• opłaty za ewentualne szkolenie 
dostawców, odbiorców, współpra-
cowników oraz dostosowywanie 
i zewnętrzne konsultacje (np. z do-
stawcami rozwiązań indywidual-
nych, branżowych, ale też z Twoim 
dotychczasowym dostawcą, gdy 
np. potrzebna będzie pomoc 
w  wyciągnięciu danych archiwal-
nych lub ich migracji do nowego 
systemu); jeśli uwzględniliście ten 
obszar podczas analizy przed-
wdrożeniowej, to masz szczęście, 
bo pewnie dostawca albo zwrócił 
na to uwagę, albo nawet uwzględ-
nił je w końcowym kosztorysie, ale 
z reguły zapomina się o tym przed 
wyborem i wdrożeniem;

• kopie zapasowe i  przechowy-
wanie danych –  jeśli wybierasz 
system działający lokalnie, to dla 
własnego bezpieczeństwa musisz 
uwzględnić to w ramach infrastruk-
tury IT; jeśli wybierasz rozwiązanie 
chmurowe –  sprawdź, czy i  jaką 
przestrzeń masz w cenie, a jaka wy-
maga dodatkowej opłaty.
Jeszcze jedna wskazówka: by 
jak najbardziej zbliżyć się do 
faktycznego kosztu wdrożenia 
ErP, warto przewidzieć również 
budżet na tzw. utratę produk-
tywności w  zespole/firmie. Bez 
względu na to, jak bardzo każdy 
i  wszyscy zaangażowani pra-
cownicy będą się starali podczas 
procesu wyboru i  wdrożenia 
nowego ErP, nie ma fizycznej 
możliwości, by firma działała 
ze stuprocentową wydajnością 
podczas procesu uruchomienia 
i  pierwszych dni pracy, a  sam 
projekt na pewno również bę-
dzie angażował zasoby w trakcie.
Czy to już wszystkie składowe 
budżetu zakupu i wdrożenia no-
wego systemu ERP? Z pewnością 
nie! Dlatego zawsze warto zało-
żyć kilku–kilkunastoprocentowy 
bufor bezpieczeństwa na różne 
nieprzewidziane wydatki.

ekspert ds. systemów ErP, lider 
zespołu Presales, Sage Symfonia

Tomasz Mamys

Planujesz transformację cyfrową? Sprawdź, ile 
realnie kosztuje wdrożenie systemu ErP 
Ile kosztuje wdrożenie systemu ERP? Gdyby odpowiedź 
na to pytanie była prosta, nie byłoby ono tak często 
zadawane w kontekście wdrożenia systemu ERP. 
Z wyników różnych badań rynkowych wynika, że 
ponad połowa wdrożeń finalnie przekracza założony 
budżet i to nawet o 50 proc. 
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