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CYFROWA TRANSFORMACJA – TYM ŻYJE ŚWIAT 

CYFROWA TRANSFORMACJA  

= integracja technologii cyfrowych  

i procesów biznesowych 



CYFROWA TRANSFORMACJA – CZY TO NAS DOTYCZY? 

 

 

Cyfrowa transformacja to najważniejszy 

megatrend cywilizacyjny naszych czasów 

 

Klaus Schwab, założyciel i przewodniczący 

World Economic Forum 
 

Zaniechanie bądź nieumiejętne wdrożenie 

cyfrowej transformacji będzie 

najpowszechniejszą przyczyną upadku 

średnich i dużych firm w następnej 

dekadzie. 

 

Pierre Nanterme, CEO Accenture 

Do końca 2019 roku ponad 80% 

przedsiębiorstw będzie opierać swoje 

model biznesowe na rozwiązaniach 

technologicznych 

 

Gartner 

 



INFORMATYZACJA DOTYCZY NAS WSZYSTKICH, PONIEWAŻ: 

PRZELICZAMY 
WYCIĄGAMY  

WNIOSKI 
ANALIZUJEMY 

SZACUJEMY  

RYZYKA 
PLANUJEMY 

PRZEWIDUJEMY  

ZYSKI I STRATY 

PRZETWARZAMY INFORMACJE 



• Informatyka – nie tylko dla Inżynierów IT: 
 

Informatyka – dyscyplina nauki zajmująca się przetwarzaniem informacji,  
w tym również technikami przetwarzania informacji oraz technikami 
wytwarzania systemów przetwarzających informacje. [za Wikipedią] 

NA WSTĘPIE… 

• System informatyczny to narzędzie zarządcze 



START ! 
SZUKAMY 

„DOBREGO” 
PROGRAMU 



„Dobry” (czyli właściwie wybrany, 

sparametryzowany i wdrożony) program 

informatyczny przyniesie Wam najwięcej korzyści. 

 

Definiujemy więc parametry, 

 jakie musi posiadać… 

NA WSTĘPIE… 



PODSTAWOWE WYMOGI 

ZGODNOŚĆ Z 
PRAWEM 

NIEZAWODNOŚĆ 

WYDAJNOŚĆ ELASTYCZNOŚĆ EKONOMICZNOŚĆ 

PROSTA  
SPRAWOZDAWCZOŚĆ 

EKOLOGIA INNOWACYJNOŚĆ RZETELNOŚĆ 



SZUKAMY 
„DOBREGO” 
PROGRAMU 

WYBIERAMY SYSTEM 
ORAZ DOSTAWCĘ 



WYBIERAMY DOSTAWCĘ I SYSTEM 

ZWRÓĆ UWAGĘ NA: 

• ekspertyza dostawcy – czy dostawca rozumie branżę odpadową 

• modelowanie (odzwierciedlenie) obiektów (instalacji) oraz procesów biznesowych zakładu 

• wydajność pracy na kluczowych stanowiskach - np. na stanowisku wagowym 

• automatyzacja – ułatwienie pracy ludziom 

• kontrola błędów – wykrycie i zasygnalizowanie błędu lub zagrożenia na możliwie wczesnym etapie 

• funkcjonalność systemu - musi być zgodna z priorytetowymi potrzebami firmy 

• możliwość integracji - połączenie z istniejącymi systemami w zakładzie 

• modułowość - czy ma możliwość rozbudowy o dodatkowe moduły 

• elastyczność dostawcy – jakiego wsparcia dostawca udzieli po wdrożeniu, czy produkt będzie 

nadążał za zmieniającą się rzeczywistością (np. BDO) 

• bezpieczeństwo Twoich danych 



WYBRALIŚMY 
SYSTEM! 

ZADBAJMY  
O EFEKTYWNE 
WDROŻENIE 



PRZED WDROŻENIEM 

1. Analiza przedwdrożeniowa: 

• Procesy w firmie: dokumentacja zasad, etapy, uczestnicy, „artefakty” itd  

• Procesy do informatyzacji: przetwarzanie i przechowywanie danych itp. 

• Inwentaryzacja posiadanych systemów oraz możliwości integracji  

• Bezpieczeństwo danych i uprawnienia użytkowników 

2. Wsparcie dostawcy rozwiązania informatycznego 

• Współpraca w okresie analizy 

• Doradztwo w zakresie integracji 

• Szkolenia i asysta 



ZNAJDŹ AKTORÓW – ZDEFINIUJ ROLE W ORGANIZACJI 

• Administrator procesów biznesowych – nowa rola w organizacji 
• Zarządzanie procesami 
• Kontrola procesów 
• Korygowanie procesów 

 

• Administrator IT 
• Wsparcie zarządzania procesami informatyką 
• Bezpieczeństwo procesów (uprawnienia, dostępy, przechowywanie) 

 

• (Opcjonalnie) Administrator procesów i Administrator IT – 
mariaż kompetencji 

 

 



ANALIZA 
ZAKOŃCZONA 

ZACZYNAMY 
WDROŻENIE 



DZIEŃ ZERO – START PRODUKCYJNY 

1. Wdrożenie systemu w przypadku braku istniejącego 

2. Wdrożenie „nowego” systemu, zastępującego „stary” 

 Metoda „BigBang”  

• wyłączamy stary i uruchamiamy nowy 

• niższy koszt 

• niższy poziom komfortu 

• krótszy czas adaptacji 

 Metoda systemów równoległych 

• możliwość dokończenia okresu sprawozdawczego w „starym” systemie  

• wyższy poziom komfortu (mniej bolesne przejście) 

• wyższe koszty (dwa systemy do utrzymania) 

• więcej ambarasu („przeskakiwanie” między systemami) 



ZMIERZ SIĘ Z 
WYZWANIEM 

ROZPRAW SIĘ  
Z MITAMI 



NAJCZĘSTSZE MITY WDROŻENIOWE 

• Mit 1: Informatyzacja rozwiązuje wszystkie problemy 

 

 

 PRAWDA:  
to ludzie rozwiązują problemy  



NAJCZĘSTSZE MITY WDROŻENIOWE 

 

• Mit 2: Oprogramowanie musi prowadzić do redukcji etatów 

 

 

 
PRAWDA:  

właściwe oprogramowanie powoduje, 
że ludzie pracują wydajniej 



NAJCZĘSTSZE MITY WDROŻENIOWE 

• Mit 3: Wszystkie systemy działają podobnie 

 

PRAWDA:  
dobra cyfryzacja to przede wszystkim 
właściwe oprogramowanie (system 

informatyczny), a nie tylko komputery i 
sprzęt! 



NAJCZĘSTSZE MITY WDROŻENIOWE 

• Mit 4: Łatwo znaleźć jeden zintegrowany system (jednego dostawcy) dla 

branży odpadowej, wspierający wszystkie funkcje w zakładzie  

 

 
PRAWDA:  

właściwie dobrane i współpracujące 
systemy informatyczne, zbudowane na 
fundamencie procesów odpadowych, 

mogą zapewnić satysfakcjonujące 
rezultaty 



NAJCZĘSTSZE MITY WDROŻENIOWE 

Mit 5: Rola dostawcy kończy się na sprzedaży i wdrożeniu systemu 

 

 
PRAWDA: 

dobry dostawca będzie partnerem w 
Twojej działalności i będzie rozumiał 

Twój biznes 
  



WDROŻENIE 
WYKONANE 

CO DALEJ? 



PO UDANYM WDROŻENIU 

• Asysta wdrożeniowa i szkolenia 
uzupełniające 

• Gwarancja na oprogramowanie 

• Asysta techniczna i konserwacja 
(ATiK) 

• konsultacje i wsparcie 

• krótkie czasy reakcji na problemy 

• aktualizacje  

• dodatkowe szkolenia 



TRUDNE PYTANIA… 

• Ile trwa wdrożenie i kiedy (i czym) kończy się wdrożenie ? 

• Inne pytania ? 
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STRATEGIA CYFRYZACJI – PROPOZYCJA FINANSOWANIA 

 

PROPOZYCJA 

 





Dziękujemy za uwagę! 


