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W rzeczywistości biznesowej, gdzie reakcje na zmiany
rynkowe, a często i strategiczne decyzje muszą być
podejmowane szybko, dostęp do spójnych i wiarygodnych danych to podstawa.
Żyjemy w czasach, gdy gwałtownie rośnie ilość
gromadzonych danych. Dlatego tak ważne jest, aby je
prawidłowo analizować i sprawnie raportować, uzyskując
w ten sposób wgląd we wszystkie obszary przedsiębiorstwa, a także prognozować zmiany, trendy i oczekiwania
klientów.
Ważnym elementem codzienności na konkurencyjnych
rynkach jest optymalizacja procesów biznesowych, która
ma fundamentalny wpływ na produktywność organizacji.
Kluczowe jest także otoczenie biznesowe, czyli odbiorcy
i kontrahenci.
Jeśli mówimy o współczesnych trendach, warto poruszyć
kwestię zaufania do tak zwanej chmury obliczeniowej. Na
przestrzeni ostatnich lat, należy jednoznacznie stwierdzić,
że przedsiębiorcy coraz chętniej wybierają usługi
chmurowe. Również nasze doświadczenie wskazuje, że
właściwie każdy Klient rozważa obie opcje – model
tradycyjny (on-premises), jak i chmurowy. Wybór zależny
jest od kilku czynników jak kwestie finansowe,
techniczne, czy indywidualne potrzeby.
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Wzorem ubiegłego roku oddajemy do Państwa dyspozycji materiał stanowiący podsumowanie działań
kluczowych dostawców rozwiązań wspomagających zarządzanie przedsiębiorstwem w 2018 r. oraz prezentację
kierunków rozwoju oferowanych systemów ERP.
Mamy nadzieję, iż zaprezentowane wypowiedzi kluczowych dostawców będą dodatkowym argumentem przy
wyborze partnera w działaniach zmierząjących do optymalizacji i podniesienia efektywności posiadanych
zasobów IT w roku 2019.
Zapraszamy również do zapoznania się z opisami wdrożeń, które zostały opublikowane w 2018 r. na łamach
naszego serwisu i cieszyły się największą popularnością wśród czytelników.
Patryk Jaworski Redaktor portalu ERP-VIEW.PL
Jarosław Żeliński
Sztuczna inteligencja jest sztuczna
Od pewnego czasu coraz częściej pojawiają się publikacje na temat zastosowywania technologii
sztucznej inteligencji (AI, ang. artificial intelligence) i uczenia maszynkowego (ML, ang. Machine
learning, rozumiane jako samou- czenie się maszynkowe).
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Ostatnie miesiące dla polskiego przemysłu nie są
dobre. W styczniu indeks PMI - pokazujący jakie
nastroje panują w przemyśle - trzeci miesiąc z rzędu
zarejestrował wartość poniżej 50,0. Takiego poziomu
pesymizmu wśród menedżerów nie obserwowaliśmy
od 2014 r. Byłoby jednak dużym nadużyciem mówić
w tej sytuacji o recesji w produkcji i nieuchronnym
cięciu kosztów.
W tej chwili nie ma ku temu powodów, co więcej,
spowolnienie w przemyśle może skłonić zarządy do
inwestycji w technologie informatyczne, głównie
w systemy ERP, czy MES. Dzięki zwiększeniu poziomu
automatyzacji w fabrykach, mogą one pomóc zniwelować nie tylko negatywne skutki zmniejszonego
popytu w przemyśle, ale także rosnącego deficytu
pracowników. Nie jest to jedyny powód dla którego
w obecnej sytuacji nie należy zakładać obniżenia
wydatków na IT.
Patrząc z globalnej perspektywy, polskie firmy muszą
inwestować w technologie, by utrzymać konkurencyjność na zachodnich rynkach. IDC szacuje, że
w 2019 roku firmy z branży produkcyjnej, w naszej
części świata na cyfryzację przeznaczą ponad 60 mld
dolarów. To sporo. Prawie 1/5 (18%) tej kwoty
stanowić będą nakłady na oprogramowanie.

Mimo, że poczyniliśmy w obszarze digitalizacji ogromne
postępy, to w zestawieniu z zachodnią konkurencją wciąż
mamy sporo do nadrobienia. W wielu polskich fabrykach
dużym wyzwaniem jest choćby ograniczenie przestojów,
nie mówiąc np. o precyzyjnej wycenie kosztów produktu
gotowego. Na szczęście dzięki dobrej koniunkturze
w ostatnich latach, firmy produkcyjne posiadają duże
zapasy gotówki, co pozwala im bez problemu sfinansować nawet duże inwestycje z własnych środków.
Jaki będzie zatem rok 2019? Z analiz, przeprowadzonych
podczas wielu spotkań z klientami BPSC jednoznacznie
wynika, że najbliższe lata będą upływały pod znakiem
poprawy jakości: procesów, produktów, technologii.
Dlatego w ubiegłym roku wprowadziliśmy nową wersję
naszego systemu ERP. Co ważne, inspiracji szukaliśmy
u naszych klientów, którzy uczestniczyli w pracach nad
nowym wydaniem oprogramowania. To pokazuje ważną
zmianę: IT nie jest już dodatkiem, jest filarem firm
produkcyjnych. Koncepcja Przemysłu 4.0. jest tego
najlepszym potwierdzeniem.

Rafał Orawski
Prezes Zarządu, BPSC
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Rok 2018 był dla Sage ważny z punktu widzenia
umocnienia firmy na rynku rozwiązań ERP. Jesteśmy
w pierwszej trójce firm pod względem sprzedaży
systemów ERP w Polsce, w tym jako kluczowi dostawcy dla takich branż jak: produkcja spożywcza,
budownictwo, handel, transport, logistyka i spedycja,
a także cały sektor MŚP. Jesteśmy też wśród
największych pracodawców IT w kraju. W ubiegłym
roku systemy ERP były jednymi z najlepiej sprzedających się produktów w naszym portfolio. Jesienią
ruszyliśmy także z nowym projektem rozwoju naszego
kluczowego na polskim rynku rozwiązania ERP, czyli
Sage Symfonia ERP. Idziemy w stronę bardzo
elastycznej architektury, tworzenia rozbudowanego
ekosystemu, w którym klienci w zależności od skali
działania i profilu mogą dobierać stosownie do swoich
potrzeb różne moduły czy aplikacje, w tym wiele
rozwiązań chmurowych oferowanych w modelu
subskrypcji, czyli najbardziej dziś korzystnej z punktu
widzenia kosztów i możliwości rozbudowy formie
dostępu do oprogramowania.
Bieżący stan rynku będziemy mogli ocenić kompleksowo po publikacji najnowszych zestawień rynkowych, ale już dziś na podstawie danych z lat
ubiegłych i tego, co dzieje się w zakresie cyfryzacji
gospodarki szacujemy, że rynek wzrósł. Tym bardziej,
że patrząc na rok 2017, w którym według GUS średnio
26,1% polskich przedsiębiorstw wykorzystywało systemy ERP, w tym wśród średnich było to 53,6%, a dużych 86,5%, zapotrzebowanie na nowoczesne
zintegrowane systemy informatyczne musiało wzrosnąć. Spodziewamy się też utrzymania tego trendu
w 2019 roku.
Jednym z ważnych impulsów rozwoju rynku jest
postępująca i przyspieszająca cyfryzacja państwa,
która jednocześnie przyspiesza cyfryzację w biznesie.
Można tu wskazywać na chociażby zmiany prawne,
coraz częściej uwzględniające elektroniczne formy
kontaktu na linii państwo-przedsiębiorca. Ale równie
mocno cyfrowy rozwój stymuluje rynek pracy.

9

Bazując na naszych doświadczeniach oceniamy, że zeszły
rok był punktem zwrotny na rynku ERP w sektorze MŚP,
w szczególności w segmencie średnich przedsiębiorstw.
Klienci w III i IV kwartale chętniej wybierali systemy
zintegrowane jak np. Sage Symfonia ERP, niż rozwiązania
obsługujące tylko wybrane obszary biznesowe, takie jak
finanse i księgowość czy kadry i płace. Przedsiębiorstwa
doceniają korzyści, jakie przynosi im spójny ekosystem
ERP, do którego mogą – w zależności od swoich potrzeb
– dołączać moduły i aplikacje np. Analityk Sprzedaży, czy
Business Intelligence, do obsługi e-dokumentów
i e-przelewów. Klienci chętnie też korzystają z rozwiązań
typu WebAPI, dających możliwość integracji bazowego
systemu z zewnętrznymi, specjalizowanymi rozwiązaniami IT i tutaj dzięki naszym partnerom mamy do
zaoferowania wiele ciekawych rozwiązań branżowych.
Warto też zwrócić uwagę na wzrost popularności aplikacji
związanych z obszarem HR – zarówno rozwiązań do
samoobsługi będących uzupełnieniem tradycyjnych
systemów kadrowo-płacowych, jak i aplikacji HRM typu
Sage HRcloud. Zmiany związane z RODO, szkolenia,
ścieżki kariery, oceny – te wszystkie obszary stają się dla
działów HR bardzo dużym obciążeniem, dlatego chętniej
sięgają po rozwiązania IT wpierające obsługę pracowników, rekrutację.

Aneta Jarczyńska
Product Marketing
Manager w Sage

W przypadku przedsiębiorstw produkcyjnych rośnie
zapotrzebowanie na systemy ERP z rozwiniętymi modułami produkcyjnymi, które kompleksowo obsługują
proces wytwarzania towarów: od zakupów i planowania
zasobów, przez operacje magazynowe, po procesy
produkcyjne i realizację zamówień odbiorców. Obiecujące
są także inwestycje, jakie obserwujemy w średnich
i dużych firmach prowadzących działalność międzynarodową, wybierających rozwiązania obsługujące wiele
różnych legislacji oraz języków, jak np. Sage | Enterprise
Management.
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Rok 2018 był dla korporacji IFS wyjątkowo pomyślny.
Przychody netto wzrosły w porównaniu z rokiem
ubiegłym o 23%, ponad trzykrotnie przewyższając
prognozowaną na rok 2018 średnią wzrostu rynku
systemów ERP. Ogromnym zainteresowaniem cieszyła
się nasza oferta sprzedaży rozwiązań IFS w chmurze –
w porównaniu z rokiem ubiegłym wzrost w tym
obszarze wyniósł aż 300%.

Uznaniem użytkowników cieszy się również rozwiązanie
do zarządzania serwisem IFS FSM, które w ankiecie
Gartner Peer Insights Reviews Field Service Management
uzyskało drugą najwyższą ocenę 4,4 w skali pięciopunktowej, wyprzedzając rozwiązania Clicksoftware
i Microsoft.

Dla naszego oddziału w Polsce był to kolejny dobry
rok. Przychody ze sprzedaży licencji były o 30% wyższe niż w roku ubiegłym. Zrealizowaliśmy kilkanaście
projektów wdrożeniowych – większość w firmach nowych klientów. Intensywnie rozwijała się również
aktywność w ramach naszej sieci partnerów biznesowych.

W poszukiwaniu nowych źródeł przychodów przedsiębiorstwa, w tym w szczególności firmy produkcyjne,
coraz częściej starają się wykorzystać możliwości
związane z usługami serwisowymi i obsługą posprzedażową. Ten trend, zwany serwicyzacją, szybko staje się
rzeczywistością. Wprowadzenie usług pozwala zwiększyć
zakres i atrakcyjność oferty produktowej, a także
ograniczyć koszty działalności. Z badań analityków rynkowych wynika, że ciągu następnych trzech lat 65% firm
produkcyjnych zacznie czerpać dodatkowe zyski z działalności serwisowej.

PREMIERY PRODUKTOWE
Na globalnej konferencji IFS w Atlancie w USA w maju
2018 roku miała miejsce premiera systemu IFS
Applications™ 10. Nowa wersja, która powstała przy
bliskiej współpracy z naszymi klientami, ułatwia
wykorzystanie potencjału związanego z automatyzacją, technologią IoT i świadczeniem usług serwisowych. Obejmuje ona ponad 500 nowych funkcji
i usprawnień, w tym zupełnie nowy interfejs
użytkownika wykorzystujący sztuczną inteligencję
oraz zaawansowane narzędzia dla przedsiębiorstw
serwisowych. Wzbogacona funkcjonalność systemu
IFS Applications 10, w połączeniu z obsługą IoT
i wielowarstwową architekturą aplikacji, pozwala
skutecznie zarządzać działalnością biznesową przy
wykorzystaniu najnowszych technologii cyfrowych.
Kolejną premierą była nowa wersja rozwiązania do
zarządzania usługami serwisowymi IFS Field Service
Management™ 6 (IFS FSM 6). Obejmuje ono wszystkie aspekty działalności firm serwisowych, pomagając
zwiększyć wydajność operacyjną, ograniczyć koszty
i zwiększyć poziom satysfakcji klientów.
WYSOKA POZYCJA IFS W RANKINGACH
Rozwiązania IFS są wysoko oceniane zarówno przez
analityków rynku, jak i przez użytkowników.
W ankiecie Gartner Peer Insights Reviews ERP For
Product-Centric Midmarket Companies przeprowadzanej wśród przedstawicieli kadry zarządzającej
średnich przedsiębiorstw produkcyjnych IFS jest
najwyżej ocenianym dostawcą systemów ERP.
Z wynikiem 4,1 w skali pięciopunktowej wyprzedza
konkurentów, takich jak SAP (4,0), Oracle (3,8),
Microsoft (3,8) i Infor (3,5).

TRENDY 2019: SERWICYZACJA I IoT

Przełomową technologią jest również bez wątpienia
internet rzeczy. IoT pomaga firmom przekształcić działalność, zwiększyć wydajność i konkurencyjność. Opublikowany w ubiegłym roku raport firmy IFS wskazuje na
dwucyfrowe w skali jednego roku wzrosty zastosowania
technologii internetu rzeczy w przedsiębiorstwach
przemysłowych. Coraz więcej danych jest pozyskiwanych
z sieci połączonych urządzeń i wykorzystywanych w systemach IT, w tym systemach ERP. Przetwarzanie ciągłego
strumienia danych IoT pozwoli podejmować automatyczne działania przy wykorzystaniu sztucznej inteligencji. To
oznacza, że w przyszłości systemy ERP mogą ulec
istotnej transformacji.

MARCIN TARANEK
Prezes IFS Poland

Trendy rynkowe będą jednym z tematów globalnej
konferencji IFS World Conference 2019, która odbędzie
się w dniach 7–10 października 2019 roku w Bostonie
w USA. Dla klientów i partnerów IFS będzie to dobra
okazja do zapoznania się z nowymi kierunkami rozwoju
naszych produktów, podzielenia się wiedzą i czerpania
inspiracji. Konferencja zgromadzi branżowych innowatorów, którzy przedstawią przykłady wykorzystania
technologii pozwalających na wprowadzanie nowych
rozwiązań i podejmowanie nowych wyzwań w działalności biznesowej.
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Niezmiennie sukces na rynku oprogramowania ERP
jest możliwy dzięki szybkiej, bezbłędnej reakcji na
zachodzące zmiany w legislacji i technologii… chociaż
jesteśmy firmą technologiczną i z implementacji
nowych technologii czerpiemy wiele radości, to mamy
świadomość, że dla naszych Klientów najważniejsza
jest zgodność ze zmieniającymi się przepisami.
Dlatego ten aspekt rozwoju oprogramowania
stawiamy niezmiennie na pierwszym miejscu już od
ponad 17 lat.
Rok 2018 pod względem legislacji nie zaskoczył
i obfitował w wiele istotnych zmian. Od 25.05.2018
stosujemy ogólne rozporządzenie o ochronie danych
osobowych (RODO), a 1.07.2018 weszły w życie
przepisy dotyczące mechanizmu podzielonej płatności
(ang. split payment). 1.10.2018 miały miejsce zmiany
w ustawie o rachunkowości, które wprowadziły
obowiązek sporządzania sprawozdań finansowych
w formie elektronicznej, o określonej strukturze
logicznej oraz formacie. W ubiegłym roku Ustawodawca postanowił również sprawdzić jak szybko firmy
informatyczne są w stanie zareagować na zmieniające
się przepisy. 7.11.2018, posłowie przegłosowali
senackie poprawki do ustawy, którą jeszcze tego
samego dnia podpisał Prezydent ustanawiając
12.11.2018 dniem wolnym od pracy.
Tym i wielu innym wyzwaniom legislacyjnym
Soneta terminowo podołała, co przełożyło się
na utrzymanie dwucyfrowego tempa wzrostu
sprzedaży rok do roku oraz pozyskaniu
kolejnych prawie 1400 nowych Klientów.
Mobilność, rozwiązania w chmurze, dostęp do biznesu
z każdego urządzenia – to wciąż aktualne trendy. Co
najmniej równie ważna staje się sztuczna inteligencja
Gartner twierdzi, że do 2025 roku sztuczna inteligencja (SI) zdominuje inwestycje cyfrowe, stając się
fundamentem systemów IT. Będzie wspierać
użytkowników w podejmowaniu odpowiednich
decyzji, pozwoli na automatyzację procesów, które
obecnie cyklicznie wykonują pracownicy. Będzie
wsparciem w pozyskiwaniu nowych klientów
i pracowników. Prawidłowo wykorzystana sztuczna
inteligencja przyniesie przedsiębiorstwom olbrzymią
korzyść w postaci transformacji modeli biznesowych
na bardziej efektywne.

U podstaw takiego działania SI leżą jednak zgromadzone
dane, ich ilość, ale co równie ważne ich jakość. Aby
przyjąć sztuczną inteligencję na dużą skalę konieczne jest
odpowiednie wyczyszczenie danych, aby usunąć z nich
zachowania, których maszyna nie musi się uczyć.
W 2019 roku Soneta rozpoczyna projekt, który
użytkow-nikom systemu enova365 ułatwi gromadzenie
takich właśnie „wyczyszczonych” danych.
Powoli coraz więcej w chmurze
Z danych rynkowych wynika, że już ponad 25%
przedsiębiorstw w Europie korzysta z usług w chmurze
obliczeniowej. Przoduje Skandynawia, z wynikami
powyżej 50%. W Polsce możemy natomiast mówić
o zaledwie 11,5% przedsiębiorstw. Mimo iż wzrost jest
powolny, jest także konsekwentny. Z roku na rok coraz
więcej firm przekonuje się do przeniesienia części swoich
zasobów do chmury.

Robert Czuła
Prezes Zarządu
Soneta Sp. z o.o.

Również tutaj Soneta spodziewa się sukcesów w roku
2019 i w latach następnych. Nasz główny produkt
enova365 po raz pierwszy został udostępniony
w chmurze już w grudniu 2012 roku i byliśmy w tym
zakresie jednymi z pierwszych na rynku. Ostatnie 6 lat
poświęciliśmy na doskonalenie tego rozwiązania. W
zeszłym roku odnotowaliśmy aż 204% wzrost i oczekujemy jeszcze większego przyspieszenia.
Pojawiające się nowe technologie to nie jedyny aspekt,
z którym w 2019 roku każdy system ERP będzie musiał
się zmierzyć. Klienci oczekują również zaawansowanego
doradztwa od firm wdrażających oprogramowanie.
Soneta jako producent systemu enova365 wraz z siecią
Autoryzowanych Partnerów od początku swojej działalności wspiera Klientów w tym aspekcie. Wspólnie radzimy
jaka opcja z szerokiego wachlarza modułów enova365
jest najlepsza dla konkretnego przedsiębiorstwa, ale też
wskazujemy jak dzięki enova365 procesy w firmie można
zoptymalizować, a koszty prowadzenia przedsiębiorstwa
zmniejszyć.
Konsekwentnie rozwijamy system enova365 zgodnie
z zasadą, że to oprogramowanie ERP powinno dostosować się do potrzeb firmy, a nie odwrotnie.
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enova365 - oprogramowanie ERP:
zgodna z aktualnie obowiązującymi przepisami

bieżąca aktualizacja do zmieniających się przepisów prawa
EDI, API, autorskie rozwiązanie enova365 Integrator
analiza wielu danych
pełna kontrola nad przedsiębiorstwem
dostęp do danych z każdego miejsca, dzięki mobilnej wersji systemu

Już dziś przekonaj się, jak możesz ułatwić swoją pracę dzięki enova365.
Pobierz bezpłatną wersję demo i sprawdź możliwości systemu!

www.enova.pl
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Miniony rok był rokiem naszego 30-lecia, okazją do
świętowania, ale także podsumowań. Ponad 3500
wdrożeń, różne branże i tysiące aktywnych użytkowników systemów Simple świadczą o mocnych
fundamentach biznesowych firmy, ale także o sile
naszej marki. Dzięki zaufaniu Klientów, zaangażowa-niu naszych ekspertów, a także partnerów
możemy wciąż dostarczać na rynek sprawdzone
rozwiązania informatyczne, a także rozwijać się
oferując nowe produkty i usługi.
Rok 2018 był dla nas ważny także ze względu na
podpisane przez nas kontrakty, wśród nich największy,
o wartości blisko 12 mln złotych, na dostawę systemu
SIMPLE.EDU w części administracyjno-zarządczej
wraz z Portalem Pracowniczym, Elektronicznym
Obiegiem Dokumentów i Kontrolingiem dla Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Ten jak i inne
ostatnio zawarte kontrakty z uczelniami są
doskonałym potwierdzeniem dopasowania naszej
oferty do potrzeb rynku edukacyjnego. O przewadze
naszych systemów w branży medycznej świadczą
kontrakty podpisane w minionym roku z instytutami
i szpitalami – wiele z nich wymaga dużego doświadczenia ze strony dostawcy, a także możliwości
„uszycia” systemu pod zamawiającego. Możemy tu
mówić o swego rodzaju „bespoke” w IT.
Zmieniające się otoczenie biznesowe, pojawianie się
nowych modeli biznesowych i nowe dysruptywne
innowacje – wszystkie te czynniki sprawiają, że każda
organizacja musi elastycznie reagować na nieustannie
pojawiające się wyzwania. Wkrótce wprowadzamy na
rynek kolejne usprawniające pracę rozwiązania
mobilne, a także ułatwiającą pracę administratorów
SIMPLE.ERP aplikację przeznaczoną dla systemu
Windows. Intensywnie pracujemy także nad
usprawnieniami naszych czołowych rozwiązań, tak by
dostarczać Klientom kompleksowe i coraz doskonalsze
narzędzia do pracy.
Stale wzrasta świadomość znaczenia IT w rozwoju
organizacji i generowaniu przychodów. Obserwujemy
uważnie rynek i widzimy jak transformacja cyfrowa
szybko zmienia jego kształt, a kolejne firmy coraz
chętniej sięgają po wysokiej klasy systemy ERP.
Z drugiej strony nie jest to jednak równoznaczne
z wysokim poziomem wykorzystania technologii
informatycznych w polskich przedsiębiorstwach. Na
tym polu wciąż jeszcze wiele pozostaje do zrobienia.
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Wyzwaniem jest integracja wewnętrznych systemów,
które funkcjonują w firmie z nowymi, wdrażanymi
rozwiązaniami. Wpływ na to ma zarówno zmieniająca się
rzeczywistość biznesowa jak i szybko rozwijająca się
technologia. Z takimi działaniami spotykamy się w Simple
SA często i za każdym razem zarówno dla Klienta jak i dla
nas, to doskonała sposobność by spojrzeć na
proponowane rozwiązania świeżym okiem. W odpowiedzi
na te procesy i niejako starając się je uprzedzić
przygo-towujemy dla naszych Klientów nowe rozwiązania
i modyfikujemy nasze wiodące systemy.
Wśród dominujących grup naszych Klientów – uczelni
wyższych i placówek medycznych zauważamy, wzrastające poczucie, że jednostki te są dobrze
zinformatyzowane, zwiększa się także świadomość wciąż
rosnących potrzeb technologicznych. Co ważne – dotyczy
to zarówno osób decyzyjnych jak i pracowników niższych
szczebli. Każdorazowo podczas wdrożeń spotykamy się
z pracownikami i widzimy, że technologia odgrywa w ich
życiu coraz większą rolę. Ten trend będzie widoczny także
w kolejnych latach, tym bardziej, że wśród użytkowników
naszych systemów jest coraz więcej osób z pokolenia dla
którego korzystanie ze smartfona jest czymś naturalnym.
Mówimy tutaj np. o pracownikach placówek medycznych
– lekarzach czy administracji, a także o końcowych
użytkownikach systemów uczelnianych – studentach.

Rafał Wnorowski
Prezes Zarządu
SIMPLE S.A.

Z roku na rok przybywa osób korzystających ze
smartfonów – jak wynika z raportu IAB wśród osób
korzystających z Internetu penetracja smartfonów
osiągnęła poziom prawie 95% - wśród osób w wieku
25-34 lat, wśród osób 55+ - około 80%, wciąż wzrasta
także liczba osób korzystających z aplikacji. Rozwiązania,
które wprowadziliśmy na rynek w 2018 roku to m.in.
dedykowane aplikacje mobilne dostępne na smartfony
i tablety, a także na komputery z odpowiednim
systemem. mSIMPLE.DMS pozwalająca na mobilne
zarządzane dokumentami np. finansowymi, reklamacjami
lub ofertami, dedykowana do zarządzania personelem
i ułatwiająca pracę działu kadrowo-płacowego
mPracownik SIMPLE.ERP czy przygotowana specjalnie
dla uczelni aplikacja mStudent SIMPLE.EDU, która skraca
ścieżkę kontaktu na linii uczelnia – student i udostępnia
studentom najistotniejsze dla nich informacje, to narzędzia, które powstały w ubiegłym roku i które zostały
dobrze przyjęte przez naszych Klientów – za nami
pierwsze wdrożenia.
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Rok 2018 potwierdził słuszność obranego przez
Microsoft kierunku w rozwoju aplikacji biznesowych w
chmurze. Pokazują to nie tylko przykłady wdrożeń, ale
i rynek, który jednogłośnie zmierza w kierunku
strategii Everything as a Service, w którą wpisują się
rozwiązania Dynamics 365. Strategia migracji
procesów biznesowych i rozwiązań do chmury
prowadzi do zdecydowanie szybszego zwrotu z inwestycji i niemal natychmiastowego uzyskania korzyści biznesowych. Świadczą o tym decyzje naszych
klientów, Seleny - lidera sektora chemii budowlanej,
Warbudu – z sektora budownictwa czy Cross Jeans
z branży odzieżowej.
Kluczowym wydarzeniem 2019 roku będzie wprowadzenie na rynek polskiej wersji Microsoft Dynamics
365 Business Central. Rodzime firmy z sektora MŚP
będą mogły korzystać z nowych możliwości jednego
z najpopularniejszych systemów wspomagających
zarządzanie, który dotychczas występował pod nazwą
Microsoft Dynamics NAV. Dzięki chmurze obliczeniowej, Microsoft Dynamics 365 Business Central
dostarcza zaawansowane i zintegrowane aplikacje
biznesowe klasy Enterprise z obszaru analityki,
produktywności, Internetu Rzeczy czy AI, które
pozwalają na dalsze skalowanie biznesu. Małe
i średnie firmy w fazie wzrostu mogą korzystać
z zaawansowanych rozwiązań i dostosowywać je do
tempa wzrostu organizacji.
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Spójna i sukcesywna wizja rozwoju Microsoft Dynamics
to nie tylko jedno bezpieczne, skalowalne środowisko
narzędzi biznesowych dedykowanych dla konkretnych
branży. To także rozszerzenie o nowe moduły, m.in.
łączące rozwiązanie z narzędziem do analityki biznesowej
Power BI, czy PowerApps, usługą kierowaną do
użytkowników nietechnicznych, która pozwala na tworzenie niestandardowych aplikacji biznesowych na urządzenia przenośne bez konieczności kodowania.
Nowa wersja oprogramowania Microsoft Dynamics 365
Business Central rozwija możliwości oprogramowania
w obszarze ochrony danych i pomaga spełnić wymagania
określane przez RODO. Rozwiązanie zostało stworzone
z zachowaniem metodologii „Privacy-by-design” oraz
„privacy-bydefault”. W ten sposób została zapewniona
pełna ochrona prywatności na wielu poziomach,
zapewniając możliwość prowadzenia audytów bezpieczeństwa. Dzięki wykorzystaniu chmury Microsoft,
użytkownicy mogą być pewni zachowania najwyższego
poziomu bezpieczeństwa, który często nie jest osiągalny
technicznie lub zbyt drogi dla indywidualnego przedsiębiorstwa z sektora małych i średnich firm.

Hanna Kurek
Microsoft Dynamics
Business Group Lead

Dzięki wykorzystaniu możliwości sztucznej inteligencji, małe i średnie firmy będą miały szansę podniesienia
produktywności zespołu. Wprowadzenie podpowiedzi
i rekomendacji dla użytkow- ników, np. przenoszenie
zamówienia wprost z e-maila czy wskazania do
OCR-owania dokumentów, podpowiedzi dotyczące
faktur przeterminowanych, informacje o złych płatnikach to tylko część możliwości systemu, który uczy się
zachowań użytkownika odciążając go z określonych
zadań.
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Nie będę szczególnie odkrywczy mówiąc, że rok 2018
był zdecydowanie „Rokiem Chmury” – nie tylko dla
Oracle, ale dla całej branży systemów ERP. Można
powiedzieć, że dla Oracle był nim szczególnie,
ponieważ nasz sztandarowy produkt Oracle ERP Cloud
po raz kolejny został wyróżniony w raporcie Gartnera,
jako jedyny lider w sławnym „Magicznym Kwadrancie”
publikowanym przez to biuro analityczne. Mowa
o raporcie „Magic Quadrant for Cloud ERP for
Product-Centric Midsize Enterprises” z października
2018 roku. Przypomnijmy, że Oracle ERP Cloud został
uznany za lidera także w innych podobnych raportach
z ubiegłego roku: „Magic Quadrant for Cloud Core
Financial Management Suites”, „Magic Quadrant for
Cloud Financial Planning and Analysis Solutions”
a także „Magic Quadrant for Cloud Financial Close
Solutions”.
Jesteśmy naprawdę dumni z naszego pakietu, który
dzięki swojej wyjątkowej funkcjonalności i wygodzie
użytkowania szturmem zdobywa rynek. System
obsługuje wszystkie domeny ERP: od finansów,
poprzez zarządzanie łańcuchem dostaw, planowanie,
produkcję, aż po analityki biznesowe, przy zastosowaniu nowoczesnych i atrakcyjnych dla użytkownika
technologii – a wszystko to „okraszone” zaawansowanymi mechanizmami sztucznej inteligencji
(Artificial Intelligence – AI). Jednym z wyróżników
systemu są wbudowane wielowymiarowe narzędzia
analityczne. Efektem są analityki operujące na danych
rzeczywistych, predykcjach i planach: analizy
wskaźnikowe, porównania budżetów z wykonaniem,
prognozy finansowe, księgi kontrolingowe. Na uwagę
zasługuje zaawansowane raportowanie i szeroki
zakres funkcjonalny rozwiązania (zarządzanie projektami, ryzykiem, przychodami, zaopatrzeniem).

9

Suite do chmury jest teraz łatwiejsza niż aktualizacja tego
pakietu do nowej wersji. Migracja ta będzie również dla
klienta ostatnią przeprowadzaną przez niego aktualizacją”.
Rok 2019 będzie tylko umacniał obecność Chmury
w systemach biznesowych. Wizja Oracle dotycząca
ogólnie biznesowych systemów IT została bardzo
dobitnie nakreślona podczas konferencji Oracle
OpenWorld w San Francisco przez Larry’ego Ellisona,
który stwierdził wówczas, że „przejście na przetwarzanie
danych w chmurze jest w świecie komputerów zmianą
generacyjną porównywalną z przejściem na komputery
osobiste w latach 80.”. Oracle jest dostawcą rozwiązań
dla przedsiębiorstw, który działa we wszystkich trzech
obszarach usług chmurowych: oprogramowanie jako
usługa (SaaS), platforma jako usługa (PaaS) oraz
infrastruktura jako usługa (IaaS). „Wszystkie trzy modele
usług są konieczne do zaoferowania klientom kompletnego środowiska, które jednocześnie pozwala stopniowo
przenosić do chmury wszystkie inne rozwiązania na
przestrzeni kolejnych 10 do 20 lat” - mówił Ellison.

Piotr Feszko
Dyrektor Sprzedaży
Aplikacji w Oracle Polska

Nowością wprowadzoną przez Oracle w roku ubiegłym
jest program migracji z klasycznych instalacji ERP do
chmury, który nazwaliśmy Oracle SOAR. Metoda ta
obniża koszty wdrożenia nawet o 30% i przyspiesza
proces o jedną trzecią w porównaniu z klasycznym
modelem. Jest to możliwe dzięki opracowanym przez
Oracle narzędziom biznesowym i technicznym, które
ułatwiają analizę skutków zmiany, a także porównanie
różnych rozwiązań pod względem funkcjonalnym
i finansowym (w szczególności całkowitych kosztów
posiadania). Migracja według modelu SOAR została
trafnie skomentowana podczas jego premiery przez
Larry’ego Ellisona, prezesa zarządu Oracle i dyrektora
ds. technologii: „Migracja z pakietu Oracle E-Business
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Ostatnio pojawił się także nowy trend: automatyzacja,
wspomagana przez najnowsze technologie IT. Wydaje
się, że świat zmierza w kierunku autonomicznych
przedsiębiorstw, które same będą się „napędzać”.
Pracownicy będą mogli się skupić na zadaniach o
większej wartości, a całe przedsiębiorstwo będzie
działać o wiele wydajniej dzięki głębokim wnioskom
płynącym z danych i dzięki rekomendacjom dotyczącym dalszych działań. Systemy autonomiczne pozwolą
stawić czoła wielu ważnym wyzwaniom, przed którymi
stoją obecnie przedsiębiorstwa, takim jak rewolucja
cyfrowa, konieczność obniżania kosztów, innowacje
w obsłudze klienta czy zapewnienie skalowalności
potrzebnej do szybkiego rozwoju.
W samoczynnie działającym przedsiębiorstwie przyszłości systemy autonomiczne są oparte na sztucznej
inteligencji, automatycznym uczeniu i przetwarzaniu
w chmurze, dzięki którym wymagają minimalnej
interwencji człowieka. A ponieważ wszystko działa
w chmurze, systemy te uczą się nie tylko z jednej bazy
danych, lecz ze wszystkich udostępnionych baz na
świecie, co cały czas wzbogaca i doskonali ich
możliwości. W przedsiębiorstwie takie uaktualnienia
i poprawki zabezpieczeń są wprowadzane automatycznie, gdy tylko się pojawią.

9

Ponadto zaawansowany monitoring zagrożeń oparty na
narzędziach analitycznych oznacza, że zagrożenia są
wykrywane znacznie szybciej niż przez ludzi, oraz
eliminowane, jeszcze zanim spowodują szkody. Po drugie
systemy te same się naprawiają. Ponieważ prace
utrzymaniowe mogą być wykonywane „w locie”, przestoje są zredukowane do minimum.
Za pomocą algorytmów AI i funkcji automatycznego
uczenia połączonych z technologiami IoT i integracji
danych autonomiczne przedsiębiorstwo będzie w stanie
pobrać dane z dowolnego miejsca w firmie w czasie
rzeczywistym oraz przeanalizować je w celu wyciągania
wartościowych wniosków dotyczących wydajności, do
których nie doszliby nawet najwybitniejsi analitycy.
Dodatkowo, dzięki postępom w technologii przetwarzania
języka naturalnego, wyniki analizy danych są prezentowane w przystępnych raportach zawierających również
sugestie dotyczące dalszych działań.

Piotr Feszko
Dyrektor Sprzedaży
Aplikacji w Oracle Polska
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W firmie Rekord SI w 2018 roku główne prace rozwojowe w zakresie systemów ERP koncentrowały się na
procesach obsługi klienta, planowania produkcji oraz
wizualizacji procesów i ich wskaźników.

jowi technologii mają dostać znacznie większe wsparcie
od systemów informatycznych, co sprawi, że ich decyzje
i działania będą trafniejsze, szybsze, a co za tym idzie
efektywniejsze.

Opracowano i wdrożono platformy B2B w zakresie
oferowania i zamawiania zindywidualizowanych
wyrobów. Konfiguracja tych wyrobów jest realizowana
bezpośrednio przez odbiorców wg inteligentnych
algorytmów, które na podstawie parametrów
eksploatacyjnych wyrobów budują ich strukturę
i proces technologiczny. Skonfigurowane zamówienia
są następnie uwzględniane w procesie automatycznego budowania planu produkcji na kolejne okresy.

W roku 2019 główne wyzwania dla producentów
oprogramowania związane będą z połączeniem fizycznego świata środków produkcji z systemami informacyjnymi
i wirtualną czy rozszerzoną rzeczywistością oraz
z nadążaniem za rozwojem i autonomizacją środków
produkcji, tworzeniem interfejsów integracyjnych
oprogramowania maszyn ze strumieniami informacyjnymi systemów planowania produkcją. W tym zakresie
czeka nas wypracowanie i dostosowanie się do otwartych
standardów w zakresie komunikacji pomiędzy środkami
produkcji, oprogramowaniem do planowania produkcji
oraz wymiany danych pomiędzy kooperującymi przedsiębiorstwami.

Ponadto opracowano platformę wspomagającą
obsługę posprzedażową i serwisową wyrobów i usług
przedsiębiorstwa, która jest stałym kanałem informacyjnym między użytkownikiem, a dostawcą, umożliwiającym zgłaszanie uwag, zamówień serwisowych
czy reklamacji, monitorowanie zaawansowania
obsługi zgłoszeń, wymianę dokumentów itp. Daje ona
możliwość zarządzania i obsługi zgłoszeń zarówno
wewnątrz, jak i poza siedzibą przedsiębiorstwa (np.
przy wykorzystaniu urządzeń mobilnych).
Rozbudowano algorytmy harmonogramowania produkcji o uwzględnienie dodatkowych zasobów oraz
różne strategie algorytmicznego ich przydziału do
zadań – zasoby statyczne i dynamiczne, wymienne
i niewymienne, co pozwala na bardziej elastyczne,
zindywidualizowane podejście do planowania
w przedsiębiorstwach. Tu jednak należy zwrócić
uwagę na kluczowe znaczenie osób odpowiedzialnych
za planowanie produkcji. Czasami jeszcze można się
spotkać z poglądem, że to system informatyczny ma
rozwiązać wszystkie problemy przedsiębiorstwa.
Jednak nadal najważniejszym elementem każdego
systemu jest człowiek. To właśnie ludzie dzięki rozwo-

Wyzwania w zakresie technologicznym to jedno, ale nie
można zapominać o wyzwaniach w zakresie zasobów
ludzkich. Pomimo, że głośna obecnie koncepcja Przemysłu 4.0 nazywana jest czwartą rewolucją przemysłową, to
jej główne założenia muszą być wdrażane w przedsiębiorstwach ewolucyjnie. Jeżeli producenci oprogramowania
nie chcą dać się przegonić konkurencji, to muszą
wyprzedzać potencjalnych odbiorców swoich rozwiązań –
wobec tego muszą być inicjatorami i awangardą w tym
zakresie. Stąd ważnym elementem polityki producentów
oprogramowania musi być pozyskiwanie i szkolenie
kadry, nie tylko programistycznej, ale przede wszystkim
analitycznej, która będzie nadążać i rozumieć, czy nawet
kreować nowe potrzeby odbiorców systemów IT.
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Dr inż.
Grzegorz Gunia
Specjalista ds. wdrożeń
Rekord SI

Reasumując, w 2019 roku strategicznym wyzwaniem dla
producentów rozwiązań z zakresu wspomagania zarządzania procesami produkcyjnymi w przedsię- biorstwach
będzie ciągła dbałość o zachowanie równowagi między
trzema elementami: nowymi technologiami, ciągłym
szkoleniem pracowników oraz zdolnością i chęcią człowieka do zaakceptowania zmian.
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2018 rok był rekordowy dla itelligence – pod
względem przychodów, liczby pracowników oraz
liczby nowych klientów, zarówno lokalnie, jak
i globalnie. Szczególnym źródłem satysfakcji jest dla
nas największa liczba sprzedanych i realizowanych
projektów SAP S/4HANA w Polsce, co jednocześnie
odzwierciedla wiodącą pozycję itelligence na świecie
w obszarze tej technologii. W październiku miał
miejsce start produktywny pierwszego w Polsce
systemu SAP S/4HANA w wersji 1709 w Mosso Kewpie
Poland Sp. z o.o., wdrożonego przez itelligence.
Niewątpliwie zatem po raz kolejny udowodniliśmy, że
jesteśmy zaufanym partnerem SAP posiadającym
wiedzę, doświadczenie i zaplecze technologiczne do
realizacji kompleksowych projektów.
Dostrzegamy też coraz większy potencjał szeroko
rozumianej chmury. W 2018 roku istotnie
zwiększyliśmy sprzedaż usług managed cloud na
rynku lokalnym. Obserwowaliśmy rosnące zainteresowanie krajowych przedsiębiorstw usługami PaaS,
SaaS, IaaS, a także usługami wsparcia i doradztwem
w obszarach technologiczno-biznesowych. W naszej
ofercie cloudowej mamy „bestseller”, Private Cloud for
SAP HANA, oparty o ekosystem serwerowy IBM
Power. Aktualnie na platformie IBM PowerVM
utrzymujemy środowiska SAP HANA dla blisko 30
klientów z kilku krajów w Europie, którzy łącznie
wykorzystują ok. 40 TB RAM.
Zauważyliśmy, że coraz częściej klienci oczekują od
nas doradztwa i roli partnera mnulticloudowego, który
w unikalny na polskim rynku sposób, pomoże
zaprojektować i wdrożyć nowoczesne środowisko IT
z wykorzystaniem dostępnych na rynku rozwiązań
chmury prywatnej i publicznej. Wyszliśmy naprzeciw
takim potrzebom zdobywając nowe kompetencje
i rozwijając współpracę z wiodącymi dostawcami
chmury, np. z Amazon Web Services, z którym
globalne partnerstwo zawarliśmy już w 2017 roku.
Klienci to doceniają zapraszając nas do wspólnej
realizacji swoich strategicznych projektów IT. Liczne
firmy, takie jak np. Raben czy Pepco, referencjami
potwierdziły szeroką wiedzę i wysokie kompetencje
naszych zespołów oraz to, że przekładają się one na
wymierne korzyści biznesowe i wspierają ich dynamiczny rozwój. Wśród naszych klientów zainteresowaniem cieszyły się też m.in. chmurowy system ERP SAP
Business ByDesign, kompleksowe portfolio rozwiązań
commerce SAP C/4HANA, rozwiązania wspierające
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planowanie - SAP Integrated Business Planning, a także
platforma zakupowa SAP Ariba w chmurze. Naszą pozycję
wiodącego partnera SAP w obszarze tego rozwiązania
potwierdziliśmy podczas SAP Ariba CPO Roundtable,
gdzie zaprezentowaliśmy wyniki unikalnego w skali kraju
badania trendów w obszarze zakupów firmowych,
przeprowadzonego na nasze zlecenie przez firmę badawczą IPSOS, we współpracy z Blue Business Media i SAP
Polska.
Klienci docenili również autorskie rozwiązania itelligence
– it.mds, it.capture, it.NIP control, it.jpk, odpowiadające
na szereg wyzwań, z którymi się zmagają, począwszy od
zarządzania danymi podstawowymi, przez automatyzację
zarządzania dokumentami po obsługę jednolitego pliku
kontrolnego czy płatności podzielonej. Na pewno będziemy rozbudowywać nasza ofertę w tym zakresie i przekonywać klientów do rozszerzeń SAP zaprojektowanych
przez naszych najlepszych ekspertów na całym świecie.
Po raz siódmy z rzędu zdobyliśmy niezmiernie cenne dla
nas Godło Firma Przyjazna Klientowi. Wyróżnienie
przyznane przez niezależną instytucję potwierdza, że
mimo dynamicznego rozwoju, licznych wyzwań rynkowych i rosnących oczekiwań klientów, budujemy trwałe
relacje i utrzymujemy najwyższą jakość usług.

Mirosław Kapustka
Dyrektor Sprzedaży
itelligence Sp. z o.o.

Byliśmy gospodarzami trzeciej już edycji największego
wydarzenia w branży SAP dla firm produkcyjnych –
ogólnopolskiej konferencji itelligence Manufacturing Day,
w trakcie której przedstawialiśmy trendy rynkowe oraz
najnowsze technologie i narzędzia SAP dla branży
produkcyjnej. Zaprezentowaliśmy też innowacyjne
rozwiązania takie jak robot Pernille, zauważone i docenione rzez SAP.
Na 2019 rok patrzymy z dużym optymizmem, ale też
z pokorą. Mamy ważne projekty w toku, jak wdrożenie
SAP S/4HANA w firmie Unia Sp. z o.o., będącej
największym w Polsce producentem maszyn rolniczych,
oraz kompleksowy projekt transformacyjny obejmujący
wdrożenie szeregu innowacyjnych rozwiązań SAP dla
wiodącego producenta suplementów, leków i leków
weterynaryjnych. Na dynamiczne zmiany na rynku,
a szczególnie na wyraźny trend przechodzenia do chmury
z rozwiązań on-premise, będziemy odpowiadać ofertą
naszych usług i stałym rozwojem kompetencji. Zgodnie
na naszą misją - We Transform. Trust into Value chcemy
nadal być dla naszych klientów zaufanym i odpowiedzialnym partnerem, z którym mogą bezpiecznie przejść
ścieżkę transformacji cyfrowej.
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2018 rok był kolejnym, niezwykle intensywnym
okresem dla naszej firmy. Także według relacji innych
partnerów Microsoft Dynamics NAV, zarówno z Polski,
jak i ze świata, ostatnie 12 miesięcy cechowały się
ogromną dynamiką i rekordowymi wzrostami
sprzedaży.
Klienci przedstawili nam szereg nowych oczekiwań,
które związane są z potrzebą zmian, wykorzystania
pojawiających się możliwości, a także dostosowania
się do trendów i wymagań rynku czasów cyfrowej
transformacji. Dla nas to szansa na nowe, ciekawe
projekty wdrożeniowe oraz upgrade’y poszerzające
zakres i skalę wykorzystania systemu w organizacji.
Zmiany w świecie Microsoft
W poprzednim roku, producent Dynamics NAV –
Microsoft, wprowadził nowości w systemie ERP,
jednak tym razem w dwóch wersjach. Pojawienie się
obu wariantów było już wcześniej zapowiadane przez
giganta z Redmond. Zgodnie z obraną strategią,
Klienci mogą wybrać między modelem tradycyjnym,
tzn. „on-premises”, a chmurowym - SaaS (Software as
a Service, gdzie licencja, infrastruktura oraz środowisko zawarte są w opłacie abonamentowej).
System został wprowadzony na światowe rynki jako
część grupy produktów Microsoft Dynamics 365 pod
nową nazwą – Microsoft Dynamics 365 Business
Central.
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W rzeczywistości biznesowej, gdzie reakcje na zmiany
rynkowe, a często i strategiczne decyzje muszą być
podejmowane szybko, dostęp do spójnych i wiarygodnych danych to podstawa.
Żyjemy w czasach, gdy gwałtownie rośnie ilość
gromadzonych danych. Dlatego tak ważne jest, aby je
prawidłowo analizować i sprawnie raportować, uzyskując
w ten sposób wgląd we wszystkie obszary przedsiębiorstwa, a także prognozować zmiany, trendy i oczekiwania
klientów.
Ważnym elementem codzienności na konkurencyjnych
rynkach jest optymalizacja procesów biznesowych, która
ma fundamentalny wpływ na produktywność organizacji.
Kluczowe jest także otoczenie biznesowe, czyli odbiorcy
i kontrahenci.
Jeśli mówimy o współczesnych trendach, warto poruszyć
kwestię zaufania do tak zwanej chmury obliczeniowej. Na
przestrzeni ostatnich lat, należy jednoznacznie stwierdzić,
że przedsiębiorcy coraz chętniej wybierają usługi
chmurowe. Również nasze doświadczenie wskazuje, że
właściwie każdy Klient rozważa obie opcje – model
tradycyjny (on-premises), jak i chmurowy. Wybór zależny
jest od kilku czynników jak kwestie finansowe,
techniczne, czy indywidualne potrzeby.

PIOTR ŚLEDŹ
Prezes Zarządu
IT.Integro Sp. z o.o.

Rebranding, zmiany w licencjonowaniu oraz pojawienie się dwóch wersji dawnego Dynamics NAV to
kolejny krok w kierunku realizacji strategii One
Microsoft, oraz efekt rewolucyjnych przemian w technologii, których jesteśmy świadkami. Niewątpliwie
szybki rozwój Dynamics 365 Business Central, a także
jego coraz głębsza integracja z Microsoft Azure, Office
365, Power BI, Power Apps, Microsoft Flow i sztuczną
inteligencją to rewelacyjny kierunek dla naszych
Klientów. To ogromne spektrum nowych możliwości.
Dla nas, jako Partnerów, to spore wyzwanie i szansa
zarazem.
Współczesna rzeczywistość biznesowa
W obecnym świecie chaosu informacyjnego, gdy
media i internetu atakują nas olbrzymią ilością
niesprawdzonych informacji, dostęp do rzetelnych
danych to duża wartość.
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Wszystkie powyższe zmiany, trendy, nowe oczekiwania klientów i partnerów, wymuszają na zintegrowanych systemach jeszcze lepsze dopasowanie do
oczekiwań użytkowników, wyższą ergonomię, dostępność, mobilność, głębszą integrację, a -przede wszystkim możliwości analiz predykcyjnych.
Szansę na sukces we współczesnej rzeczywistości
biznesowej, mają organizacje świadome tego, jak
istotna jest reakcja na panujące trendy i pojawiające
się potrzeby klientów. Ważna jest umiejętność ich
przewidzenia i właściwe działania.
Nie bez znaczenia jest też aktualna sytuacja na rynku
usług IT. W Polsce brakuje kilkudziesięciu tysięcy
informatyków. W Europie podobno prawie milion.
Dodatkowo zakres kompetencji dotychczas
wystarczający, by wewnętrzny dział IT obsłużył 100%
potrzeb, obecnie wydaje się już nieosiągalny.
Również budowanie zaplecza osobowego, zapewniającego wysoki poziom dostępności i wsparcia, generuje coraz wyższe koszty.
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Co nas czeka w 2019 roku?
Czeka nas zwiększenie udziału projektów chmurowych
przy jednoczesnym wysokim popycie na wdrożenia
klasyczne (on-premises). Jednak biorąc pod uwagę
radykalnie mniejszą barierę wejścia w rozwiązania
chmurowe, jestem przekonany, że dynamika ich
sprzedaży będzie znacznie wyższa niż rozwiązań tradycyjnych. Na ich popularność niewątpliwie wpłynie także
polityka cenowa dostawców, którzy realizują gigantyczne
inwestycje w infrastrukturę i technologię oraz promocję
rozwiązań w chmurze.
Szczęśliwie dla klasyków, w dalszym ciągu dysponujemy
wersjami hybrydowymi, które skutecznie łączą możliwości obu światów.
Żyjemy w czasach cyfrowych przemian, które zarówno
nam, jak i Klientom oferują szereg możliwości. Dostęp do
nowości technologicznych, innowacji, Internetu Rzeczy,
czy sztucznej inteligencji, stają się koniecznością w celu
zachowania przewagi konkurencyjnej i rozwoju w technologicznej rzeczywistości.

PIOTR ŚLEDŹ
Prezes Zarządu
IT.Integro Sp. z o.o.
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Rok 2018 to kolejny rok wzrostu naszej firmy, można
powiedzieć już, że tradycyjnie. Niemniej zmiany jakie
zaszły w naszej organizacji w roku 2018, a przede
wszystkim nowe kontrakty, nakazują nieco inne
spojrzenie na rok ubiegły. Był to przede-wszystkim rok
dużej aktywności sprzedażowej, a co ważniejsze
aktywność ta została zwieńczona wieloma zamkniętymi kontraktami. Szczególnie dobrze wypadła sprzedaż
systemów ERP, co w przypadku dużej konkurencyjności tego rynku jest szczególnie godne podkreślenia.
W roku 2018 nie zabrakło także wyróżnień i nagród.
Opiniotwórczy amerykański portal Insights Success
zaliczył naszą firmę do grona 10-ciu najszybciej
rozwijających się dostawców systemów ERP na
świecie w roku 2018. Otrzymaliśmy także, kolejny rok
z rzędu, Geparda biznesu, osiągając tym razem wzrost
- 36,5 %.
W ubiegłym roku nastąpił także znaczący wzrost
zatrudnienia - niemal 50%, przy czym udało nam się
pozyskać bardzo doświadczonych konsultantów,
podnosząc w ten sposób jeszcze bardziej kompetencje naszej firmy. Ponieważ chcemy być jednym
z najlepszych miejsc do pracy na świecie konsekwentnie realizujemy politykę pozyskiwania pracowników
wnoszących nie tylko wiedzę merytoryczną, ale także
pasujących charakterologicznie, którzy chcą współpracować z nami w oparciu o nadrzędną wartość
naszej firmy, którą jest szacunek.
W roku 2018 otworzyliśmy Dział Przemysłu 4.0, który
jest naszą odpowiedzią na potrzeby rynku w zakresie
opracowywania koncepcji oraz wdrażania technologii
przemysłu 4.0. Jest on pewnego rodzaju inwestycją
na lata kolejne, której celem jest m.in. ukierunkowanie i rozwój naszego autorskiego systemu L-Systems
MES.
Jeśli chodzi o perspektywy na nadchodzący rok 2019
to przedstawiają się one niezwykle optymistycznie,
zarówno pod względem aktualnie realizowanych
projektów wdrożeniowych, jak i pozyskiwania
nowych. Nasze działania sprzedażowe i konsultingowe
będziemy koncentrowali na systemach ERP: IFS
Applications 10, Epicor ERP i iScala. Przy czym każdy
z tych systemów kierujemy do nieco innej grupy
odbiorców.
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Wprawdzie nowa wersja 10 systemu IFS Applications
miała premierę na rynku w roku 2018, ale to w tym roku
rozpoczęły się jej implementacje. Szczególnie interesującymi dla klientów mogą być nowoczesne technologie
w nim zawarte oraz nowe jej funkcjonalności:
• IFS IoT Business Connector – gotowe rozwiązanie
wspierające Internet Rzeczy oraz Przemysłu 4.0,
• IFS Demand Driven MRP (MRP oparte o popyt) –
funkcjonalność wspierająca nowatorską metodę
planowania i zarządzania produkcją i zapasami, która
zapewnia szybszą reakcję na dynamiczne zmiany popytu,
• IFS Aurena BOT – AI chatbot obsługujący polecenia
głosowe,
• definiowalne zadania i ścieżki obiegu informacji (IFS
workflow) czy powiadomienia operacyjne (IFS streams),
• IFS Estymator produktu – uproszczone szacowanie
ofertowe dla złożonych technologicznie produktów,
• IFS FSM - wiodące na rynku rozwiązanie w zakresie
zarządzania serwisem w terenie (FSM) zapewniające
wsparcie dla serwicyzacji,
• IFS Aurena – responsywny interfejs użytkownika,
• samodzielna (przez użytkownika) konfiguracja i personalizacja rozwiązania,
• i wiele innych…

Robert Pawlak
Prezes Zarządu,
L-Systems

W zakresie rozwoju produktów naszym priorytetem
będzie rozwój systemu L-Systems MES. Na rok 2019
mamy zaplanowane rozpoczęcie projektu jego
rozbudowy. Projekt ten planujemy zakończyć w połowie
roku 2020, a w jego zakres wejdzie:
• wprowadzenie modułu planowania produkcji z wykorzystaniem sztucznej inteligencji
• opracowanie interfejsów integracji z maszynami
• opracowanie modułu uczenia maszynowego
• wprowadzenie modułu wspierającego Internet rzeczy
Będziemy dalej pracowali nad naszą organizacją,
zwiększając jej efektywność zarówno w obszarze administracji, konsultingu, jak i serwisu, tak aby konsekwentnie
z każdym dniem stawać się jeszcze lepszym partnerem
dla naszych Klientów, dostarczać im coraz lepsze
i kompletne rozwiązania, przyczyniając się w ten sposób
do ich nieustannego rozwoju.
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Jednym z bezpośrednich powodów podejmowania
przez przedsiębiorców decyzji o wdrażaniu ERP jest
konieczność dysponowania spójną i prawdziwą
informacją w czasie rzeczywistym. Rozwiązanie
dedykowane jest średnim i dużym przedsiębiorstwom
z najważniejszych sektorów gospodarki: handlu,
usług, prostej produkcji.
Technologia dla biznesu jest ważna, ale to ludzie dają
prawdziwą przewagę. Wiemy też, że to właśnie
pracownik stanowi o przewadze konkurencyjnej firmy.
TETA ERP wpisuje się w potrzeby przedsiębiorstw
o różnej specyfice działalności. System jest
z powodzeniem wykorzystywany zarówn w przedsiębiorstwach jednooddziałowych, jak i organizacjach
o skomplikowanej strukturze rozproszonej.
Wzrost znaczenia aplikacji internetowych i mobilnych.
Dane z systemu (TETA) ERP powinny/są dostępne
w dowolnym miejscu i czasie, z poziomu urządzeń
mobilnych i przeglądarki internetowej. Nasza
samoobsługowa platforma internetowa TETA ME,
którą mocno rozwijamy, właśnie temu ma służyć.
Firmy zaczynają się znowu gwałtownie rozwijać.
Jednak teraz nie chcą szybko zwiększać kosztów
stałych. Próbują zwiększać efektywność pracy
i wykorzystania posiadanych zasobów.
Nowoczesne rozwiązanie klasy ERP pozwala na łatwe
definiowanie i modyfikowanie procesów specyficznych
dla firmy. Po zakończeniu wdrożenia nasi użytkownicy
potrafią samodzielnie modyfikować działanie systemu,
jest to kluczowe, bo firmy wciąż się zmieniają.

1
0
9

O wyborze naszego rozwiązania decyduje doświadczenie
na rynku, referencje z dotychczasowych wdrożeń oraz
jakość i dostępność usług konsultantów. Dodatkowo nie
mniej ważnym elementem jest to, że system jest
tworzony w Polsce dla polskiego użytkownika.
Zauważamy, że bardzo ważne jest również to, iż systemy
TETA są polskie!
Coraz większa liczba firm zaczyna być niezadowolona
z ograniczonej elastyczności obecnie posiadanych systemów ERP.
Mocnym atutem TETA ERP jest również to, że, jako
nieliczny produkt tej klasy na rynku, jest zintegrowany
dz systemem obiegu dokumentów opartym na elastycznym mechanizmie workflow, dzięki czemu firma może
samodzielnie przygotować skrojony na potrzeby
organizacji schemat zarządzania przepływem dokumentów.

Tomasz Dobrzański
Product Manager
Teta ERP
Unit4 Polska

Klienci oczekują, że po uruchomieniu systemu pewne
procesy będą realizowane szybciej i z mniejszą ilością
błędów, że będą ponosić mniejsze koszty związane z ich
użytkowaniem.
Prosty i intuicyjny w obsłudze program, który znacznie
skraca czas pracy przeznaczony na przepisywanie lub
kopiowanie danych pomiędzy aplikacjami, eliminuje
błędy przy wprowadzaniu danych i dostosowuje się do
indywidualnych potrzeb pracownika.

Coraz większa waga jest przykładana do analizy
informacji. Oprócz tego, że na poziomie rejestrowania
danych i operacji firmy potrzebują uzyskiwać optymalną sprawność, to coraz ważniejsze jest analiza danych
i udostępniania tej wiedzy kierownictwu. Tu ERP
będzie grał kluczową rolę.
Wyróżnikiem i kryterium selekcji stają się obecnie
cechy pozafunkcjonalne.
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Bezpośredni dostęp do szeregu symulacji i analiz
związanych z wydajnością procesów, pracą ludzi i innych informacji opisujących rzeczywiste funkcjono wanie przedsiębiorstwa. Identyfikacji i analizy „wąskich gardeł”.
Nasze rozwiązania ERP są na tyle elastyczne
i funkcjonalne, że nie trzeba tworzyć dedykowanych
wersji oprogramowania.
Dzisiejszy rynek systemów ERP bardzo różni się od
tego, jaki obserwowano kilkanaście lat temu. Cykl
życia oprogramowania znacznie się skrócił. Coraz
bardziej upowszechnia się model SaaS.
Spory sukces udało się nam też odnieść na
przyszłościowym rynku SaaS (Software as a Service)
i rozwiązań w chmurze, gdyż pozyskaliśmy sporą ilość
klientów na rozwiązanie w tym obszarze. Klienci cenią
sobie to, że UNIT4 Polska przejmuje wiele z ich
obowiązków, dając gwarancje niezawodności
i pełnego dostępu do systemu w rozsądnych kosztach.

Wdrożyliśmy nową platformę komunikacji z klientami,
w tym w ramach help desk, która pozwala im na szybszy
i łatwiejszy kontakt z naszą firmą. Planujemy też dalsze
inwestycje w rozwój rozwiązań dla uczelni wyższych
i sektora publicznego. A wszystko to przy mocnym
rozwoju sieci partnerskiej i to nie tylko w obszarze
sprzedaży i wdrożeń, ale także konsultingu i doradztwa,
co m.in. pomogłoby nam zbudować wspólną ofertę
w zakresie kompleksowego rozwiązania w obszarze
miękkiego HR, tzn. ocen, szkoleń i rekrutacji, a także
rozwiązań planistycznych, które pozwalają optymalizować harmonogramowanie pracy pracowników, bo na
to wszystko jest teraz coraz większe zapotrzebowanie.
Nad rozwojem produktu pracuję wykwalifikowani
pracownicy z długoletnim stażem pracy. Posiadamy
prężny i aktywny dział R&D. Zapewniamy stałą opiekę
kompetentnych konsultantów.

1
0
9

Tomasz Dobrzański
Product Manager
Teta ERP
Unit4 Polska

Pozwala na uzyskanie przewagi konkurencyjnej poprzez
znaczące ograniczenie kosztów działalności i wzrost jej
wydajności. Z analizy finansowej wynika, że wdrożenie
naszego systemu ERP może się zwrócić po roku.
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Miniony rok w sektorze przedsiębiorstw produkcyjnych zaznaczył się dużą mobilizacją przedsiębiorstw
w poszukiwaniu narzędzi, które pomogą im utrzymać
lub wzmocnić swoją pozycję rynkową.
Z jednej strony sprzyja temu bardzo mocny rozwój
technologii, dzięki której możliwe jest opomiarowanie
procesów, zebranie i przetworzenie ogromu informacji, uzyskując w ten sposób już nie tylko pełną
informację o stanie bieżącym, ale również możliwość
zaawansowanego harmonogramowania produkcji,
prognozowania popytu, aktywnego przeciwdziałania
awariom parku maszynowego etc. I co bardzo ważne
wszystkie te korzyści jako efekt toczącej się rewolucji
technologicznej stają się dostępne dla polskich
przedsiębiorstw za ułamek kwot, w odniesieniu do
tych które kosztowałyby takie inwestycje 5-10 lat
temu.
Z drugiej strony sytuacja geopolityczna i ekonomiczna
na świecie budzi coraz większe zagrożenie pojawieniem się kolejnego kryzysu gospodarczego. Jednak
dla bardzo wielu przedsiębiorstw paradoksalnie nie
jest to pretekst, by wstrzymać inwestycje, lecz wręcz
przeciwnie: jest impulsem, by dokonać jak najszybciej
korekt w swoich procesach, podnosząc wydajność
i eliminując marnotrawstwo, rozbudowując funkcjonalności w używanym przez nich oprogramowaniu
ERP, tak, by być przygotowanym na konkurencję
w potencjalnie trudniejszych warunkach.
Tak zarysowane trendy znalazły swoje potwierdzenie
w projektach realizowanych przez DSR S.A. w roku
2018. We wszystkich przedsięwzięciach nasi klienci
niezależnie od tego, czy wdrażali pierwszy raz
oprogramowanie QAD Enterprise Applications, czy
uaktualniali wcześniej używaną wersję do najnowszej,
byli zainteresowani tym, by w trakcie wdrożenia
zoptymalizować wszystkie kluczowe procesy w firmie.
Często pierwszy raz były wprowadzane narzędzia do
rejestrowania danych o postępie produkcji bezpośrednio na halach produkcyjnych – zarówno przez opomiarowanie parku maszynowego, jak i wpis danych na
panelach przez operatorów maszyn.
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Wielu klientów decydowało się objąć wdrożeniem,
pomijane przez wiele lat w informatyzacji, procesy
utrzymania ruchu. Standardem staje się również obsługa
magazynów z wykorzystaniem czytników kodów kreskowych, czy technologii RFID. Normą stało się również
uruchamianie narzędzi do zaawansowanego harmonogramowania produkcji bazującego na spływających
online informacjach o poziomie realizacji wcześniej
podjętych zleceń i wszelkich danych o wykorzystywanych
zasobach.
Warto podkreślić, że firma QAD Inc, w kolejnych wersjach
oprogramowania QAD Enterprise Applications nie tylko
rozbudowuje funkcjonalności rozumiane jako „bazowy
ERP”, ale przede wszystkim tworzy platformę technologiczną dla rejestracji, przetwarzania i interpretacji
wszystkich danych, które istotne są w przedsiębiorstwie
produkcyjnym. Z tego tytułu w 2019 roku najnowsza
wersja funkcjonuje pod nową nazwą QAD Enterprise
Platform. Może też funkcjonować zarówno w wersji
on-premise, jak i w wersji chmurowej. Najmocniej
rozwijaną od trzech lat częścią platformy są moduły
Automation Solutions, dla których jeden z działów R&D
firmy QAD Inc. umiejscowiony jest w Polsce. Taki układ
zapewnia duży komfort naszym klientom, którzy z jednej
strony mają dostęp do najnowszej technologii rozwijanej
w duchu Industry 4.0 przez QAD Inc., a z drugiej strony
może liczyć na dostosowywanie oprogramowania pod
lokalne wymagania przez firmę DSR S.A.

PAWEŁ
DASZKIEWICZ
Dyrektor ds. Realizacji
Usług
DSR S.A.

Wyraźnym trendem, który zaczyna się zarysowywać
w rozmowach, które aktualnie prowadzimy z naszymi
klientami, jest zainteresowanie rozwiązaniem hybrydowym, w którym wciąż jeszcze główny silnik
oprogramowania ERP jest umiejscowiony na serwerze
klienta, ale rozszerzające moduły, połączone we wspólnej
platformie szyną danych, umiejscowione są w chmurze.
Takie rozwiązanie jest o tyle interesujące, że pozwala
korzystać z dużych mocy obliczeniowych, a jednocześnie
newralgiczne dane mieć pod pełną kontrolą na swoim
serwerze.
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UX stał się jednym z kluczowych obszarów rozwoju
aplikacji, ponieważ ma znaczący wpływ na ergonomię
pracy, a tym samym jej efektywność. Rok 2018
przyniósł nowy design systemów Sente, zgodny z najnowszymi standardami projektowania doświadczeń
użytkownika i interfejsów aplikacji. W 2018 roku
pracowaliśmy również nad przeprojektowaniem kilku
obszarów systemu Sente, dostępnych dotychczas
wyłącznie z poziomu urządzeń stacjonarnych, na
potrzeby dostępu online.
Wejście w życie rozporządzenia RODO było w ubiegłym roku wyzwaniem dla dostawców systemów ERP,
również dla nas. Szczególnie że nasze projekty
cechują się dużym zindywidualizowaniem. Opracowa-liśmy narzędzia, które pozwalają kontrolować
dane osobowe w całym systemie, bez względu na to,
w jakim stopniu i zakresie został on dostosowany do
potrzeb konkretnego biznesu. Obok RODO, ważnymi
z perspektywy naszych klientów zmianami, które
znalazły odzwierciedlenie w systemie, były te
związane z JPK, eDeklaracjami, eSprawozdaniami
i Split payment.
Rok 2019 będzie czasem silnego inwestowania
w cyfrową transformację biznesu. Dotychczas to
nośne hasło miało na rodzimym rynku wymiar
głównie teoretyczny. Początek 2019 roku pokazał
nam, że klienci nie tylko znają tę koncepcję, ale
również są świadomi korzyści, jakie może przynieść.
Coraz częściej słyszymy pytania: “Czy pomożecie nam
wdrożyć cyfrową transformację w naszej firmie”?
Odpowiadamy oczywiście twierdząco, ale podkreślamy, że punktem wyjścia musi być jasne określenie celu biznesowego przeprowadzania transformacji
i jej oczekiwanego rezultatu. Bez ustalenia “po co” nie
rozmawiamy o tym “jak”. Nie widzimy sensu
w wykorzystaniu rozwiązań z zakresu Przemysłu 4.0,
Internetu Rzeczy czy sztucznej inteligencji, jeśli nie
określimy sobie, jak miałyby one zwiększyć potencjał
biznesowy firmy.

Kiedy mowa o systemach ERP w kontekście cyfrowej
transformacji, to ważną rolę odgrywają takie czynniki, jak
elastyczność rozwiązań i ich otwartość na modyfikacje
oraz integracje. Samo rozwiązanie informatyczne nie
wystarczy. To tylko narzędzie w ręku osób, które mają
pomysł na wykorzystanie innowacyjnych technologii do
budowania przewagi konkurencyjnej.
Drugim istotnym czynnikiem w rozwoju rozwiązań IT
w 2019 roku będzie kooperacja i współpraca różnych
rozwiązań. Świat biznesu jest coraz bardziej skomplikowany. Złożone procesy często trudno jest ująć w jednym rozwiązaniu. Ludzie specjalizują się w różnych
rzeczach, tworzone przez nich systemy również. Dlatego
coraz większe znaczenie będzie miałą zdolność dostawców ERP do proponowania rozwiązań bardziej złożonych,
wykraczających poza jego standardową ofertę - w kooperacji z innymi specjalistami w różnych dziedzinach.
Takich przykładów jest wiele - np. nasza firma nie tworzy
własnych BI, a proponuje i pomaga wdrażać narzędzia
wiodących producentów tego typu rozwiązań. Podobnie
w przypadku narzędzi OCR, identyfikacji wizyjnej,
obróbki laserowej itd. Stale poznajemy nowych specjalistów i pogłębiamy swoją wiedzę na temat możliwości
potencjalnego partnerstwa tak, aby wspólnie móc jak
najlepiej wspierać klientów w realizacji ich celów
biznesowych. To podejście sprawia, że nie nie ma dla nas
ograniczeń, których nie moglibyśmy (wspólnie z partnerami) pokonać.

Jakub Czyżkowski
Wiceprezes Zarządu

Sente Systemy
Informatyczne sp. z o.o.

WWW.ERP-VIEW.PL | PORTAL ROZWIĄZAŃ IT W BIZNESIE

RAPORT ERP

2

PERSPEKTYWY
Większość analityków IT zgodna jest co do tego, że
oprogramowanie ERP jest i będzie w najbliższych
latach nadal podstawowym rozwiązaniem do
zarządzania przedsiębiorstwami. Natomiast systemy
tej klasy muszą teraz uwzględniać gwałtowny rozwój
cyfryzacji różnych procesów gospodarczych i nadążać
za rozwojem technologii. Wielkość wydatków rynku
światowego na systemy do zarządzania jest szacowana w roku 2019 na ok. 400 mld EUR (z czego 80 mld
EUR na oprogramowanie ERP), a prognozy wielkości
polskiego rynku ERP wahają się między 1 a 1,5 mld
PLN. Głównymi trendami na rynku w najbliższych
latach będą:
wzrost wykorzystywania ERP przez mniejsze
przedsiębiorstwa, głównie dzięki możliwościom
rozwiązań chmurowych,
wybór systemów ERP współpracujących z nowymi
rozwiązaniami technologicznymi,
pojawianie się nowych start–up’ów oferujących
ograniczone, ale wykorzystujące nowe technologie
systemy ERP,
wzrost roli systemów dostosowanych do specyfiki danej branży.
Technologie, które będą wpływały na rozwiązania ERP
to:
Chmura – wraz z dużym wzrostem technik
internetowych gwałtownie rozwija się sektor usług
i oprogramowania w chmurze (prywatnej i publicznej). Zastosowanie chmury dotyczy nie tylko
sprzętu czy magazynu danych lecz coraz częściej
wiąże się ze złożonymi rozwiązaniami, w których
osoba lub firma korzysta ze skomplikowanych
systemów usług, sprzętu, baz danych i oprogramowania. W Polsce rynek rozwiązań chmurowych jest nadal
stosunkowo niewielki, jednak rozwija się szybko.
Docelowo rozwiązania chmurowe zmniejszają koszty
utrzymania systemu - dlatego zainteresowanie nimi
rośnie w sektorze MSP. Zastosowanie chmurowych
systemów ERP będzie zwiększało się, ale z powodu
ograniczonych możliwości modyfikacji tych rozwiązań
firmy będą raczej wybierały rozwiązania przygotowane branżowo, jak na przykład Infor Cloud Suite
Food & Beverage czy Infor Cloud Suite Fashion.
Przemysł 4.0 oraz Internet Rzeczy (IoT) –
łączenie ze sobą maszyn, systemów, procesów
i wyrobów w "inteligentne" sieci, które same siebie
nadzorują i na podstawie przesyłanych informacji
optymalizują procesy zachodzące w przedsiębiorstwach.
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Systemy ERP musza więc mieć możliwość łączenia się z
inteligentnymi maszynami.
Sztuczna inteligencja (AI) i uczenie się maszyn
(„machine learning”) - komunikatory, rozpoznawanie
głosu, przetwarzanie mowy i złożona analityka,
a w późniejszym okresie także "poznawcza sztuczna
inteligencja" („cognitive artificial intelligence”), tj.
zdolność systemów do samo-uczenia się i tworzenia
wiedzy, raczej niż bezmyślnego powtarzania danych.
Systemy takie będą w stanie podejmować akcje oparte
wyłącznie na nauce i "przemyśleniach", wyciągać wnioski
i powiększać wiedzę by pro-aktywnie dostarczać
informacje, wykrywać problemy i zapobiegać im, a także
podejmować decyzje o przebiegu procesów gos-podarczych. Takie rozwiązania wymuszają budowę ERP
o odpowiedniej architekturze.
Mobilne przetwarzanie – pracownicy potrzebują
dostępu do kluczowych danych przez całą dobę, z dowolnego miejsca – często z poziomu tabletu lub smartfonu.
Coraz większe wykorzystanie urządzeń mobilnych
spowoduje również technologia 5G, wprowadzana
obecnie do komunikacji mobilnej. Z dostępu mobilnego
będą korzystali i klienci i, i dostawcy, i pracownicy
przedsiębiorstwa – tak więc efektywne systemy ERP
muszą mieć i takie możliwości.

Piotr Michala
Wiceprezes Zarządu
iPCC Sp. z o.o.
(partner Infor)

World Networking – rozwinięte usługi internetowe
powodują, że nie wystarcza już zarządzanie wyłącznie
własnym przedsiębiorstwem, ale istnieje konieczność
zarządzania i planowania w całej sieci powiązań. Dostawcy rozwiązań biznesowych proponują już alternatywny
model realizacji zamówień, np. rozwiązanie Infor
Networked Order Management, które obsługuje zmówienia wykorzystując całą olbrzymią sieć dostawców,
partnerów i indywidualnych przedsiębiorców angażowanych w całym procesie.
Rynek dla systemów ERP będzie się w roku 2019 nadal
rozwijał, tendencja ta występować będzie również
w Polsce – można jednak podejrzewać, że konkurencyjność systemów ERP będzie wynikała z dopasowywania
do nowych rozwiązań technologicznych, jak również
z dopasowania do specjalistycznych wymagań branż, dla
których będą oferowane. Tradycyjni dostawcy ERP muszą
uwzględnić pojawiające się nowe firmy oferujące mniejsze systemy, ale dopasowane do wymogów współczesnej
technologii.
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SAP od wielu lat pozostaje liderem rozwiązań
cyfrowych dla biznesu. Według danych IDC, w I półroczu 2018 roku posiadaliśmy ponad 39% udziałów
w rynku ERP w Polsce. Naszym celem jest jednak
więcej – wsparcie firm we wszystkich kluczowych
obszarach transformacji cyfrowej. Jako globalny lider
w tym zakresie stale rozszerzamy swoje portfolio.
Zmiany widać także w Polsce. Od kilku lat segment
ERP przekłada się na mniej niż połowę przychodów
SAP w naszym kraju.
2018 rok był dla SAP czasem dalszego intensywnego
wzrostu, ale też i istotnych zmian, rozwijających nasze
portfolio na świecie. Globalna liczba klientów SAP
sięgnęła powyżej 425 tysięcy. W tym samym czasie
stale rosło znaczenie chmury w naszym ekosystemie.
Baza użytkowników usług SAP w modelu cloud
przekroczyła na całym świecie barierę 180 mln.
W 2018 roku zapowiedzieliśmy ofensywę na rynku
CRM, budowaną za pomocą silnego pakietu narzędzi
budowy relacji B2C - SAP C/4 HANA. Podejmowaliśmy
także ważne inicjatywy związane z RODO – to m.in.
rozwój Gigya, certyfikacja BSI w zakresie ochrony
danych osobowych czy liczne spotkania z klientami
SAP. Rozwój technologii, m.in. blockchain, machine
learning, AI znajdował z kolei odzwierciedlenie
w aktualizacjach rozwiązań SAP, m.in. S/4 HANA,
Leonardo, SAP Cloud Platform, Ariba czy SuccessFactors.
Z punktu widzenia polskiego oddziału istotną kwestią
jest rosnące wsparcie dla klientów z rynku MSP.
Globalnie stanowią oni już 80% firm korzystających
z rozwiązań SAP.
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W 2019 roku planujemy serię dedykowanych spotkań
z klientami z tego sektora. Natomiast już w 2018 roku
premierę miała polska edycja S/4 HANA Cloud, chmurowa wersja flagowego rozwiązania SAP – S/4 HANA. Pakiet
jest dostępny w lokalnej wersji językowej i dostosowany
do polskich wymogów prawnych. To rozwiązanie
dedykowane w szczególności właśnie dla firm, które
stawiają na maksymalną standaryzację, szybki
time-to-market i minimalizację kosztów. Dzięki niemu
klienci mogą analizować przyszłość, automatyzować
wiele manualnych zadań i integrować dane z wielu
źródeł.
Stale rozwijamy także sieć firm MSP korzystających
z dobrze znanego na polskim rynku SAP BusinessOne,
przystępnego pakietu rozwiązań dla mniejszych firm.
Bardzo ważną kwestią zarówno w 2018, jak i 2019 roku
jest także migracja naszych polskich klientów na
platformę S/4HANA. Otwiera ona przed użytkownikami
SAP dostęp do nowego potencjału analityki danych
i szybszych narzędzi, dostosowanych do zmieniającego
się otoczenia cyfrowego. W 2025 roku zaprzestaniemy
wspierania klasycznych aplikacji SAP ERP. Choć ten
termin może zdawać się odległy – pokazujemy klientom,
dlaczego warto myśleć o tej migracji już teraz. To
przeskok technologiczny, który dla wielu firm może być
zupełnie nowym otwarciem w budowie przewagi
konkurencyjnej przez narzędzia IT.

Tomasz Niebylski
Dyrektor Wsparcia
Sprzedaży
SAP Polska

Chętnie dzielimy się tą wiedzą z klientami w ramach
indywidualnych spotkań, jak i różnorodnych wydarzeń
organizowanych przez SAP.

SAP Intelligent Enterprise Truck – innowacyjna przestrzeń prezentacji technologii SAP odwiedzi Polskę także w 2019 roku
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Rok 2018 z perspektywy rozwoju oprogramowania
ERP obfitował w zadania związane ze zmianami
koniecznymi z uwagi na wymogi prawne. JPK, RODO
i Podzielona Płatność (Split Payment) zajęły sporo
miejsca w harmonogramie programistów. Udało nam
się w odpowiednim terminie przygotować aktualizacje
spełniające wymagania prawne. Pozostałe prace
rozwojowe wyznaczane były potrzebami naszego
rynku docelowego, czyli firm handlowych działających
w modelu centrala i sieć sprzedaży na rynkach B2C
oraz B2B.
Odpowiadając na trendy występujące w naszej grupie
docelowej przygotowaliśmy nowe rozwiązania w obszarach realizacji promocji konsumenckich, zatowarowania sieci sprzedaży oraz e-commerce.
Dla firm działających na rynku B2C najważniejsze
z naszych nowości to :
Moduł promocji w ERP ODL, który za pomocą
prostego konfiguratora pozwala definiować centralnie
różne popularne typy promocji, takie jak dwa za cenę
jednego, rabat na kod promocyjny itp. Promocje są
ograniczane czasowo i mogą być stosowane
automatycznie jeżeli produkty spełniają określone
kryteria.
W zakresie integracji ERP ODL z e-commerce funkcja WebAPI, czyli uniwersalna wtyczka do
dowolnych e-sklepów została rozszerzona o nowe
możliwości m.in. rozszerzenie danych towarów o niestandardowe dane, dodanie zdjęć towarów, dodanie
pełnych danych o klientach, dodanie wariantów
towarów dla branży mody oraz jubilerów.
Z perspektywy potrzeb optymalizacji stanów magazynowych w sieci sprzedaży bardzo wartościowym
narzędziem jest nowy inteligentny moduł zatowarowania i relokacji towarów pomiędzy salonami
sprzedaży.
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System uwzględnia liczbę dni zalegania towarów
w salonach i zestawiając je z wyliczoną dynamiką
sprzedaży proponuje optymalne przesunięcia towarowe
między salonami. Zaproponowane przesunięcia podlegają ręcznym modyfikacjom przed skierowaniem ich do
realizacji.
Dla firm działających na rynku B2B przygotowaliśmy
aktualizację naszej platformy B2B, która zawiera:
Wersję wielojęzyczną, obecnie z angielskim interfejsem i możliwością szybkiego dodania kolejnego języka.
Moduł importu do koszyka towarów z plików Excel,
OpenOffice oraz CSV.

Mirka Achinger

Znaczącą optymalizacją szybkości wyświetlania
i wymiany danych z główną bazą ERP ODL.

Prezes Zarządu
ODL Sp. z o.o.

W roku 2018 potwierdził się trend dążenia klientów do
maksymalnego skrócenia czasu wdrożenia, a w związku
z tym zastosowania gotowych, sprawdzonych rozwiązań
i ewentualnego dostosowania do nich procesów. Nasza
firma odnotowała w tym zakresie historyczny rekord
szybkości wdrożenia systemu. W przedsiębiorstwie o skali
30 punktów sprzedaży projekt trwał cztery tygodnie.
Nasze plany na rok 2019 zakładają rozwój systemu ERP
ODL w zakresie tworzenia narzędzi do zwiększania
sprzedaży, podnoszenia jakości obsługi klienta i optymalizacji procesów logistycznych.
W pierwszej kolejności, na przełomie pierwszego i drugiego kwartału zaproponujemy nowość tj. aplikacja
mobilna zintegrowana z ERP ODL, przeznaczona dla
sprzedawców w salonach.
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Todis Consulting to działająca od 14 lat niezależna
polska firma konsultingowa specjalizująca się we
wdrożeniach i wspieraniu zintegrowanych rozwiązań
informatycznych. Systemy Epicor ERP oraz iScala
dedykowane są firmom produkcyjnym i dystrybucyjnym, Deltek Maconomy odpowiada na potrzeby firm
z sektora usług profesjonalnych, zaś system M-Files
DMS to profesjonalne narzędzie do zarządzania
dokumentacją. Firma specjalizuje się nie tylko we
wdrożeniach gotowych systemów, ale także tworzy
własne rozwiązania, modyfikacje bądź dodatki do
istniejących systemów w odpowiedzi na zróżnicowane
potrzeby klientów. Todis zatrudnia bardzo wysoko
wykwalifikowanych konsultantów z wieloletnim doświadczeniem w zakresie wdrożeń systemów IT.
Rok 2018 był obfity w nowe kontrakty i jako kolejnym
z rzędu potwierdził utrzymanie się wzrostowego
trendu w firmie (wzrost sprzedaży o 10%). Todis
może obecnie pochwalić się współpracą z ponad 100
klientami w Polsce oraz 33 krajach na świecie.
W ubiegłym roku firma uczestniczyła w wielu
międzynarodowych projektach zarówno w obszarach
systemów Epicor, iScala jak i Maconomy. Prowadziła
prace dla takich firm jak między innymi: Alfa Laval,
Atrem, Biesterfeld, Deltares, Diaverum, Electrolux,
Egis, Figures Kancelaria Rachunkowa, ILF, Publicis,
Radisson, Sulzer, Voestalpine czy WPP. Todis rozszerzył również zakres działania i jest Partnerem firmy
Deltek nie tylko w Polsce ale również w Czechach.
W 2018 firma zyskała szereg nowych klientów takich
jak między innymi Ogilvy & Mather , ILF, Atrem,
Diaverum China, hotele Radisson, Vito Belgium. Wiele
naszych projektów związanych było z migracjami do
nowych wersji oferowanych systemów. Wynikało to
między innymi z pojawienia się bardzo istotnych dla
klientów zmian w systemach Maconomy 2.4 oraz
iScala 3.2. Sporo wdrażaliśmy również nowych
modułów i pro- cesów usprawniających działania
biznesowe.
Oferowany przez nas interfejs bankowy Bankyer
wdrażaliśmy nie tylko w Polsce, ale i w kilkunastu
krajach na świecie. Wdrażane przez nas systemy
zdobyły też szereg prestiżowych wyróżnień w 2018
roku. System ERP Epicor iScala został zdobywcą złotej
nagrody Enterprise Product of the Year w kategorii
oprogramowania w konkursie Best in Biz.
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Oprogramowanie do zarzadzania dokumentami M-Files
zostało uznane za najlepszy systemem informatyczny dla
kancelarii prawniczych. Natomiast TechRadar wymienił
M-Files na drugim miejscu w swoim zestawieniu
"Najlepsze systemy do zarządzania dokumentami w 2018
roku".
Żyjemy w czasach gdzie coraz więcej dzieje się wokół
zagadnień związanych ze sztuczną inteligencją. Inwesty-cje w robotyzację galopują, a E-commerce rozwija się
z zawrotnym tempie. Co w tym kontekście z systemami
ERP? Istnieje tu nadal ogromny potencjał rozwojowy,
bardzo często klienci wykorzystują je w 20-30%, jest
zatem bardzo dużo miejsca na automatyzację procesów.
Czasem przy nie dużym nakładzie, można ogromnie
poprawić efektywność firmy poprzez wdrożenie
dodatkowych, dotychczas nie uruchomionych funkcji
systemów. Wobec presji płacowej i problemów z zatrudnieniem robotyzacja stała się koniecznością. Większość
naszych klientów na 2019 stawia sobie za cel
automatyzację i poprawę efektywności organizacji. Firmy
rosną, a nie są w stanie bardzo zwiększać zatrudnienia.

Anna Turzańska
Prezes Zarządu
Todis Consulting

Mamy bardzo dużo projektów związanych właśnie
z poprawą efektywności i automatyzacją działań.
Wdrażamy interfejs bankowy, elektroniczne faktury,
automatyzujemy przesyłanie dokumentów pomiędzy
firmami (zamówienia, faktury, EDI). Implementujemy
narzędzia do planowania zasobów, obiegu dokumentów
czy platformy B2B służące do składania zamówień
i wymiany informacji pomiędzy firmami. Zmiany
w dziedzinie podatków (JPK) wymuszają większą
automatyzację procesów w firmie. To wszystko powoduje, że perspektywy na kolejny rok szykują się bardzo
obiecująco.
Firma Todis planuje dalsze wzrosty we wszystkich
obszarach swojego działania, planując zwiększenie
sprzedaży w zakresie zarówno wiodących produktów,
czyli systemów Epicor, iScala, Maconomy i M-Files jak
i konsultingu. W 2019 firma Todis będzie również
wspierać swoich klientów w zakresie szykowanych zmian
legislacyjnych dotyczących między innymi takich
obszarów jak JPK_SP i JPK_VDEK. Aby sprostać nowym
wyzwaniom powiększony zostanie również zespół
konsultantów i programistów.
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W roku 2018 największym wyzwaniem dla wszystkich
przedsiębiorstw było nadążenie za zmieniającymi się
przepisami, a co za tym idzie dostawcy oprogramowania klasy ERP aktualizowali księgowe systemy
informatyczne, aby pomóc przedsiębiorcom wywiązać
się z obowiązku prawnego.
Tak jak zakładaliśmy, wprowadzenie RODO oraz split
payment wywołało wiele emocji na polskim rynku
oraz wymagało zmiany organizacyjnej dla wielu
przedsiębiorstw. Aby ułatwić naszym klientom proces
wdrożenia nowych przepisów, aktualizowaliśmy
systemy Comarch ERP zgodnie z wytycznymi
ministerstwa finansów. Ponadto tak jak od wielu lat
specjaliści z Comarch organizowali warsztaty edukacyjne, mówiące o tym w jaki sposób dostosować
działalność firmy do nowych przepisów z wykorzystaniem oprogramowania Comarch. W tym roku czekają
nas kolejne „rewolucje” w przepisach. Wśród
najważniejszych należy wymienić e-Sprawozdania
oraz Pracownicze Plany Kapitałowe. Comarch już
realizuje oprogramowanie które wesprze przedsiębiorstwa w konieczności spełnienia wymagań
prawnych. Dedykowana aplikacja do wygenerowania
e-Sprawozdań jest już dostępna na rynku, natomiast
prace nad systemem do obsługi PPK są na ostatniej
prostej i jego premiera odbędzie się jeszcze w
pierwszym półroczu 2019 roku.
Rok 2018 to również istotny nakład pracy nad dalszym
rozwojem aplikacji na urządzenia mobilne. Aby spełnić
oczekiwania rynku handlu detalicznego przygotowana
została aplikacja, która umożliwi w wygodny sposób
zarządzanie stanami magazynowymi w sklepach
stacjonarnych. Przyjmowanie dostaw, kontrola
stanów, wysyłka towarów ze sklepu, obsługa wydań
zamówień sprzedaży dla klientów to tylko część
funkcji jakie zrealizowane zostały w aplikacji mobilnej
Comarch Retail mPOS. W tym roku planujemy dalszy
rozwój naszych systemów w szczególności w kierunku
rozwiązań mobilnych.
Niezwykle istotnym aspektem naszych działań było
dalsze wprowadzanie do naszych systemów kolejnych
elementów szeroko pojętej digitalizacji. To dzięki nim
technologie informatyczne stają się centrum
kształtowania procesów biznesowych zachodzących w
przedsiębiorstwie. W 2018 r. kontynuowaliśmy
strategię rozwoju takich obszarów jak big data, BPM,
czy Internet Rzeczy (IoT).

Jednak jednym z najważniejszych części składowych
digitalizacji w ubiegłym roku była nasza aktywność w
obszarze machine learning. Wśród działań warto
wymienić chociażby prace nad autorskimi algorytmami
rozpoznawania treści w ramach rozwijanego przez nas
narzędzia Comarch OCR, czy mechanizmy optymalizujące
interfejs użytkownika. Analizując codzienne procesy
naszych klientów wiemy, w jaki sposób korzystają z
wybranych komponentów systemu, które z elementów są
nieużywane, jakie przebiegi powinny ulec skróceniu oraz
które funkcje nie są łatwo dostępne. Wszystko to dzieje
się oczywiście z poszanowaniem RODO i za zgodą
użytkowników. Ponadto m.in. wprowadziliśmy do
jednego z naszych rozwiązań chatbota, za pomocą
którego możliwe jest komunikacja z systemem ERP za
pomocą języka naturalnego, a nawet głosowe wywołanie
opcji tworzenia faktury, czy dokumentu WZ.
Bardzo istotną grupą naszych Klientów są firmy produkcyjne. Wśród najważniejszych działań dla tego sektora
jest rozwój naszych produktów w kierunku Przemysłu
4.0. Dlatego też m.in. zintegrowaliśmy nasze systemy
kierowane do przedsiębiorstw wytwórczych z Platformą
Comarch IoT. Dzięki temu informacje automatycznie
zbierane na hali produkcyjnej z czujników, czy maszyn
produkcyjnych mogą trafiać do systemu ERP. W efekcie,
bez udziału człowieka, możliwa jest rejestracja np.
informacji o zrealizowanej operacji, bądź stwierdzonej
awarii. Wszystko to dzieje się bez konieczności realizacji
zaawansowanych projektów informatycznych.
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Witold Podgórski
Product Manager
Comarch ERP

Kolejnym ważnym elementem naszych prac był rozwój
oferty w kontekście Omnichannel. Przenikanie się wszystkich kanałów sprzedaży jest obecnie kluczowym elementem dla wszystkich firm działających w branży Retail.
Klienci detaliczni oczekują jednakowych doświadczeń
zakupowych bez względu na to, w jaki sposób dokonują
zakupów. Dlatego też cały czas poszerzamy naszą ofertę
o kluczowe dla branży funkcje. Jedną z ciekawszych jest
tzw. Customer 360, która pozwala sprzedawcy na
pozyskanie informacji o tym co dany klient kupił w
przeszłości, jakiego typu produkty są jego ulubionymi, na
jakim etapie są zamówienia złożone w sklepie
internetowych oraz co zawierają te zamówienia.
Cały czas na rynku można zaobserwować trend coraz
większego zainteresowania przedsiębiorstw chmurą. Z
roku na rok coraz więcej klientów wybiera instalację
systemu ERP w chmurze a nie stacjonarnie.
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“Innowacja odróżnia lidera od naśladowcy.” Steve Jobs
Innowacja to słowo klucz dla Streamsoft. Jesteśmy
przekonani, że jest ono najwłaściwszym synonimem
słowa rozwój. Z tego powodu powtarzaliśmy je sobie
w myślach, podejmując decyzje o kierunkach rozwoju
oferowanych przez nas produktów i usług wdrożeniowych w ciągu ostatnich 12 miesięcy.
Jeśli chodzi o Streamsoft Prestiż, nasz kluczowy
system ERP dedykowany średnim i dużym firmom
produkcyjnym oraz handlowo-usługowym, nie
zwalniamy tempa w priorytetowym dla nas obszarze
produkcji. Stawiamy na otwartość, mobilność
i integrację – cechy charakterystyczne dla Przemysłu
4.0. Stworzyliśmy pakiet funkcjonalności integrujących Streamsoft Prestiż z programami CAD/CAM do
nestingu oraz programami MES do monitorowania
maszyn i przebiegu realizacji produkcji. Wciąż
poszerzamy możliwości funkcjonalne w zakresie
planowania nadrzędnego, planowania zaopatrzenia
oraz harmonogramowania szczegółowego produkcji.
System zyskał również nowy komponent – PIVOT. To
kompleksowe narzędzie do analityki umożliwia szybką
i intuicyjną, a jednocześnie zaawansowaną analizę
danych. Powstało z myślą o rozwoju firm, które nie
decydują się na zakup pełnego systemu Business
Intelligence czy to ze względów finansowych, czy
technicznych.
W roku 2018 mocno postawiliśmy także na mobilność,
oferując Panel Pracownika – narzędzie dostępu do
danych kadrowych i operowania nimi w technologii
web. Innowacyjność to w naszym rozumieniu również
przejrzystość i intuicyjność obcowania z narzędziem,
stąd w Streamsoft Prestiż zaimplementowaliśmy
Pulpity dla operatorów, rozwiązanie służące do
prezentacji danych w syntetyczny sposób, w postaci
graficznej. Informacje są pokazane przejrzyście
i atrakcyjnie.
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Narzędzie to zapewnia obsługę procesów w magazynach
wysokiego składowania w czasie rzeczywistym.
Jednocześnie gwarantuje elastyczność w dopasowaniu
się do jednostkowych i indywidualnych dla firmy
procesów logistycznych.
Powstał także moduł POS, dedykowany kluczowym
segmentom Streamsoft Verto, czyli omnichannel/retail.
Został wyposażony w funkcje niezbędne w każdym
salonie sprzedaży stacjonarnej oraz te, które pozwalają
udrożnić kanał online. To ważny dla nas projekt, który
nieustannie rozwijamy. Nie mniej istotne było stworzenie
panelu RMA. Ta aplikacja na panele dotykowe wprowadza
nową jakość w definiowaniu procesów zwrotu i reklamacji
towarów oraz zapewnia szybkość i wygodę w ich
obsłudze.
Nasze dążenie do innowacyjności potwierdza również
fakt wykorzystania w Streamsoft Verto mechanizmów
wspierających idee EBI (Embedded Business Intelligence,
ang. wbudowana inteligencja biznesowa). Polega ona na
zmianie relacji użytkownik – system na taką, gdzie
automatyczna i powtarzalna praca wykonywana jest
przez maszynę, nie człowieka.

Dariusz Chojnacki
Prezes Zarządu
Streamsoft

Poza tym rozwinęliśmy możliwości autorskiej platformy
programistycznej Streamsoft Next, będącej fundamentem Streamsoft Verto. Jak? Tworząc m.in. instrument do
dynamicznego budowania aplikacji www dla systemu,
narzędzie RAD (do szybkiego tworzenia struktur w bazie
danych) oraz rozwijając architekturę Multi Client.
Podsumowując, w rok 2019 wchodzimy tak samo śmiało,
jak wkraczaliśmy w miniony. Z poczuciem, że jako lider
rynku, w pełni nadążamy za zachodzącymi w nim zmianami. Ale też z pokorą, której nauczyło nas 30-letnie
doświadczenie w branży. Na pewno będziemy zmierzać
ku kolejnym innowacjom zapewniającym intuicyjność
i wygodę działania z narzędziami IT. Naszym zdaniem
wyrażać się one będą m.in. w znaczącym zwiększeniu
znaczenia otwartości systemów – zarówno na integracje
z zewnętrznymi narzędziami, jak i pracę w chmurze.

Drugi rozwijany przez nas mocno system ERP to
Streamsoft Verto, narzędzie klasy premium
przeznaczone dla dużych firm e-commerce, retail
i projektowych. Dążąc do innowacyjności w jego
działaniu, stworzyliśmy pełen zestaw produktów
i aplikacji składający się na Streamsoft Verto WMS.
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Rok 2018 był bardzo rozwojowy i dynamiczny dla
firmy CFI Systemy Informatyczne, która odpowiadając
na potrzeby naszych obecnych Klientów oraz nowo
pozyskiwanych otworzyła aż 3 oddziały w Polsce
i zwiększyła zatrudnienie o ponad 25 osób.
VENDO.ERP, którego jesteśmy producentem jest
rozwiązaniem dedykowanym dla firm produkcyjnych
oraz handlowych. W minionym roku skupiliśmy się na
wykorzystaniu i implementacji technologii, które są
dostępne w tzw. rewolucji przemysłowej 4.0 (Industry
4.0), czyli wykorzystania technologii Internetu Rzeczy
(IoT - Internet of Thinks) oraz sztucznej inteligencji
(AI - Artifical Intelligence). Dzięki temu powstały
nowe, bardzo interesujące korzyści biznesowe dla
Klientów w naszym rozwiązaniu ERP – VENDO.ERP.
Wprowadziliśmy także personalizację, z których nasi
Klienci z powodzeniem korzystają.
Z trendów dla systemów ERP na 2019 rok wynika, że
producenci systemów ERP będą musieli wziąć pod
uwagę wykorzystanie chmury (cloud), personalizację,
lepsze wykorzystanie danych czy Internet Rzeczy,
żeby być „krok” przed konkurencją. Jako producent
systemu ERP, CFI Systemy Informatyczne część już
tych strategicznych działań ma poza sobą i z powodzeniem je wykorzystuje. My poszliśmy już o „krok”
dalej.
W 2019 oraz 2020 roku planujemy komercjalizację
nowych produktów wśród naszych Klientów, a to
wszystko dzięki wykorzystaniu, wcześniej wspomnianej, technologii sztucznej inteligencji (AI). Nasze
wykorzystanie AI pozwala między innymi na
automatyzację procesów – tak, to już się dzieje!
Odnotowaliśmy dynamiczny wzrost zainteresowania
firm z segmentu SMB, które poszukują rozwiązań
łatwych w obsłudze a jednocześnie bogatych
funkcjonalnie. Nasz system VENDO.ERP spełnia te
warunki. Zdecydowanie widać trend na rynku, gdzie
coraz bardziej brane są pod uwagę głównie dwa
kryteria wyboru systemu ERP - funkcjonalność i cena.
Przedsiębiorcy mają coraz większą wiedzę na temat
możliwości wykorzystania systemów ERP oraz korzyści
z zastosowania tego typu rozwiązania w swoich
przedsiębiorstwach. Dlatego często podejmują
decyzję o wdrażaniu rozwiązań w modelu przynajmniej dwupoziomowym.

Model ten zyskuje coraz większą popularność wśród
Klientów, ponieważ umożliwia im uruchomienie funkcjonalnego rozwiązania w obszarze np. zarządzania produkcją przy pozostawieniu funkcjonalności wdrożonej już od
innego dostawcy np. finansów czy płac. Integracja
rozwiązań na poziomie warstwy danych nie jest już
obecnie żadnym problemem. Model kilkupoziomowy jest
również odpowiedzią na specjalizację producentów ERP
w Polsce i na świecie. Systemy te są już łatwo dostępne
np. systemy CRM, które cechują się szybkim wdrożeniem,
wysoką funkcjonalnością oraz rozsądną ceną. Powiedzmy
sobie otwarcie, koszty dostosowania w większości
dostępnych modułów CRM w systemach ERP będą
wysokie. Dlatego uważam, że dużo sensowniejsze jest
uruchomienie specjalistycznego rozwiązania CRM i wykonanie integracji z systemem ERP. Podobnie jest w innych
obszarach – produkcja, WMS czy system klasy MES oraz
Business Inteligence (BI).
Kolejny trend, o którym też już wspomniałem, to chmura,
która pomimo swoich wad, ale również niezaprzeczalnych
zalet, coraz bardziej przekonuje do siebie przedsiębiorców. I dlatego od dłuższego czasu obserwujemy
rosnące zainteresowanie wykorzystywaniem systemu
ERP w chmurze. Można też powiedzieć, że aktualnie
Klienci dzielą się na tych co przekonali się i wykorzystują
lub niebawem będą wykorzystywać system ERP w modelu SaaS i klienci, którzy wolą używać wersji onpremise. Dlatego w 2019 roku uruchamiamy dla naszych
klientów kilka wariantów pracy w modelu cloud na
systemie VENDO.ERP i liczymy, że właśnie Klienci
z sektora SMB będą głównie zainteresowani taką
współpracą.
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Bartłomiej Lux
Współwłaściciel
i prokurent
CFI Systemy
Informatyczne
VENDO.ERP

Jako producent systemu VENDO.ERP cały czas go
rozwijamy. Dodajemy nowe funkcjonalności, które są
odpowiedzią na zapotrzebowania Klientów, często też
bardzo specyficzne. Cały czas obserwujemy wszelkie
zmiany prawne i księgowe, które znajdują odzwierciedlenie w aktualizacjach, nie przerywając przy tym pracy
użytkowników i nie zwalniając wydajności samego
systemu. Z pełną odpowiedzialnością możemy powiedzieć, że mamy produkt, który doskonale pozwala
zarządzać firmą w czasie rzeczywistym w sposób kompleksowy. Skutecznie wspiera ewidencję i planowanie
wszystkich zasobów przedsiębiorstwa. Automatyzuje
poszczególne czynności i ułatwia bieżącą kontrolę
realizowanych zadań. Zaletą VENDO.ERP jest nowoczesna architektura oraz stosowane technologie, przekłada się to na wysoką wydajność, wysoki automatyzm
aktualizacji oraz przyjazny i czytelny interfejs dla
użytkownika.
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Współczesny biznes nie wyobraża sobie funkcjonowania bez systemów ERP. I słusznie. Bez sprawnego
zarządzania, żadna firma nie będzie funkcjonowała
w 100% efektywnie. Tym bardziej w dobie cyfryzacji.
Dzisiejsze ERP to swoiste centrum dowodzenia
przedsiębiorstwem, bez którego wykonanie wielu
podstawowych operacji stało się niemożliwe.
Najważniejsza tendencja, która dominuje od lat, to
zmierzanie w stronę mobilności. W przypadku
systemów ERP chodzi o szybki wgląd w informacje,
niezależnie od miejsca i czasu. To, co jeszcze dekadę
temu było nowością, dziś jest już codziennością.
Na przykład dostęp do SAP Business One z poziomu
urządzeń mobilnych: smartfonów, tabletów, ale także
poprzez wersję przeglądarkową, czy kolektory mobilne jest już standardem dla użytkowników.
Coraz bardziej popularne są rozwiązania chmurowe,
elastyczne i oszczędne, ponieważ wiążą się z brakiem
konieczności utrzymywania własnej infrastruktury
sprzętowej i służb IT, a klient płaci tylko za to, czego
używa. Przedsiębiorcy coraz częściej stawiają na
modele hybrydowe, zwłaszcza wśród większych firm
wielooddziałowych, głównie handlowych, lub handlowo-usługowych pracujących na chmurach prywatnych.
Wraz z rozwojem technologii, systemy ERP nieustannie ewoluują. Czas jednolitych rozwiązań dobiega
końca. W ich miejsce pojawiają się specjalistyczne
aplikacje, które jednak trzeba integrować, ale dzięki
temu można je w dużo wyższym stopniu dopasować
do wymagań klientów.
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Systemy są tworzone pod konkretnych użytkowników,
pod ich indywidualne potrzeby, i dzięki swej architekturze
dają im możliwość rozbudowy oraz samodzielnego
administrowania. Zatem elastyczność i łatwość wdrożenia
to kolejny z trendów. Ogromne, „wszystko-mające
systemy” są trudne do wdrożenia i drogie w utrzymaniu,
dlatego zdecydowanie lepiej zainwestować w elastyczny,
„lżejszy system”, który daje możliwości rozbudowy, czy
integracji z wyspecjalizowanymi aplikacjami zewnętrznymi.
Przywołam kilka przykładów, biorąc pod uwagę nie tylko
2018 rok, ale też lata wcześniejsze. Dla naszych klientów
integrujemy system SAP Business One między innymi
z MS Office 365, platformami typu B2B oraz narzędziami
do e-mail marketingu. Te działania wspiera AltFramework, który pomaga dostosować SAP Business One do
potrzeb firm, optymalizując implementację, testowanie,
wdrożenie i użytkowanie oprogramowania. Mnogość
addonów świadczy o ogromnej indywidualizacji oczekiwań firm, którym wdrożeniowcy „nowej ery” muszą
sprostać.

Paweł Matejko
Prezes Zarządu
ALTAB S.A.

Kolejny temat to cyfryzacja. Podlega jej każda, większa
czy mniejsza organizacja, tyle, że każda na innym
poziomie. Nie wystarczy już tylko posiadanie strony
internetowej czy poczty elektronicznej. Firmy inwestują
w system ERP, aby móc automatyzować procesy
biznesowe, szybko podejmować decyzje na podstawie
analiz dostępnych w czasie rzeczywistym, ale przede
wszystkim przewidywać trendy i otwierać przed sobą
nowe możliwości biznesowe. Za pośrednictwem systemu
ERP, w cyfrowej transformacji, nawet małe przedsiębiorstwa mogą przechodzić na wyższe poziomy, dążąc do
cyfrowej dojrzałości, jaką osiągnęli nieliczni światowi
giganci.
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ERP w tandemie z e-commerce
Od początku XXI wieku dostawcy systemów ERP
dwoją się i troją, aby zaoferować swoim klientom coś
nowego, wartość dodaną dla przecież sprawnie już
działających rozwiązań. Obecnie najważniejszym
trendem jest proces migracji rozwiązań ERP do
chmury, w którym na różnym etapie są w zasadzie
wszyscy liczący się obecnie producenci na rynku.
Rozwiązania cloud'owe oczywiście same w sobie nie
wniosą wiele ich odbiorcom, jeśli zmiana modelu
licencjonowania i wdrożenia nie pójdzie w parze
z uproszczoną dostępnością oraz niższymi nakładami
na utrzymanie i aktualizacje systemu. Prawdziwym
wyzwaniem jest zatem stworzenie usługi, która da
możliwość szybkiego wdrożenia, ale równocześnie
zapewni ciągłe aktualizacje, bez względu na kształt
wdrożenia i dostosowania systemu do indywidualnych
upodobań użytkowników.
Z drugiej strony, postępujący rozwój rozwiązań ERP,
które swoją funkcjonalnością pokrywają coraz większy
obszar działalności organizacji, utrudnia utrzymanie
rozwiązań cloud’owych w aktualnej wersji. Producenci
zaczęli jednak stawiać pytanie, czy taki niepohamowany rozwój jest właściwym kierunkiem, czy jest uzasadniony ekonomicznie? Czy nie byłoby bardziej racjonalnym połączenie sił z innymi dostawcami oprogramowania po to, aby zaoferować klientom kompletną
usługę, składającą się z wyspecjalizowanych rozwiązań dedykowanych konkretnym obszarom funkcjonowania?
Nie tylko producenci stają przed takim dylematem.
Jako dostawca usług opartych na światowych
rozwiązaniach klasy ERP, Sygnity Business Solutions
S.A. zmuszone zostało do poszukania własnej ścieżki
w chmurowej rzeczywistości, czego wynikiem było
nawiązanie współpracy z krakowską spółką Strix,
specjalizującą się w dostarczaniu Klientom wysoce
wyspecjalizowanego oprogramowania z zakresu
e-Commerce. Magento, bo o nim mowa, jest obecnie
najchętniej wdrażanym rozwiązaniem wspierającym
e-handel i może poszczycić się implementacjami
w największych sieciach sprzedaży, nie tylko
w Polsce, ale i na świecie. Naturalnym wyborem dla
pary do tandemu było rozwiązanie Microsoft
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Dynamics 365 for Finance and Operations, które aktualnie zyskuje duże uznanie wśród specjalistów, firm
analitycznych oraz samych klientów.
Przedsiębiorcy z rynku e-commerce doskonale zdają
sobie sprawę ze znaczenia ich elastyczności i możliwości
szybkiego reagowania na zmieniające się upodobania
konsumentów. Takie podejście wymaga sprawnego
zarządzania katalogiem produktów oraz ich dostępnością,
co przy równoczesnej sprzedaży omni-kanałowej
wymaga ścisłej i niemal natychmiastowej komunikacji
między platformą e-commerce i systemem realizującym
kompletację oraz wysyłkę zamówienia, jakim zwykle jest
ERP. Projekty integracyjne realizowane przy tak wyśrubowanych założeniach potrafią trwać wiele miesięcy
i pochłonąć znaczącą część budżetu samego wdrożenia
ERP, dlatego Sygnity Business Solutions S.A. postanowiło
wyjść do klientów z ofertą usługi opartej na zintegrowanym Microsoft Dynamics 365 for Finance and Operations
oraz Magento e-Commerce, przy czym obydwa te
rozwiązania dostępne są w chmurze Azure Microsoft’u.
Takie podejście pozwala potencjalnym odbiorcom mieć
nadzieję na szybką transformację swojego biznesu oraz
otwarcie na nowe rynki i możliwości.

Grzegorz Ślufiński
Dyrektor Działu
Konsultingu i Wdrożeń
Sygnity
Business Solutions S.A.

W ubiegłym roku Spółka Sygnity Business Solutions S.A.
rozpoczęła prace nad budową rozwiązania integrującego
oba produkty. W październiku gotowe rozwiązanie
zostało zaprezentowane na konferencji poświęconej
zagadnieniom branży e-commerce, gdzie uczestnicy
mogli zobaczyć prezentację sprzedaży omni-channel
z użyciem Magento oraz Modern POS, elementu usługi
Microsoft Dynamics 365 for Retail, będącego składową
ERP pod marką Microsoft Dynamics for Finance and
Operations. Pod koniec roku rozpoczęto też pierwsze
wdrożenia Magento z Microsoft Dynamics 365.
Sygnity Business Solutions S.A. w 2019 roku planuje
dalszą koncentrację działań w obrębie branży retail oraz
e-commerce, planowana jest certyfikacja oraz udostępnienie rozwiązania za pośrednictwem Microsoft
AppSource. Równolegle prowadzone są prace, mające na
celu udostępnienie gotowej integracji Magento z pozostałymi systemami ERP z oferty Spółki Sygnity Business
Solutions S.A., jak Oracle E-Business Suite, Oracle ERP
Cloud, czy SAP ERP, co stanowi kontynuację od lat
konsekwentnie realizowanej strategii oferowania wysokiej jakości usług, niezależnie od wybranej przez Klienta
technologii.
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Rok 2018, był dla nas bardzo szczególny, ponieważ
mocno skupiliśmy się nad przeprowadzeniem
istotnych z naszego punktu widzenia analiz GAP oraz
upgrade-ów systemów ERP. Istotnych, ponieważ
dotyczyły one naszych kluczowych klientów ERP oraz
Business Intelligence (BI). Nasi klienci, których
obsługujemy od czasów wdrożeń systemów Great
Plains, czyli jeszcze z czasów lat 90, bardzo
szczegółowo podchodzili do przeprowadzonej analizy
GAP.
Dlaczego było to tak istotne ? Wieloletni klienci, którzy
bardzo przyzwyczajeni byli do swoich dostosowanych
systemów Great Plains, po przeprowadzeniu projektu
MOVE, czyli po przeniesieniu rozwiązania do systemu
MS Dynamics NAV 5.0, przez wiele lat, wraz z rozwojem procesów oraz przedsiębiorstwa, bardzo intensywnie rozwijali swój system ERP.
Pierwszy etap upgrade-u, czyli wynik prawidłowo
przeprowadzonej analizy GAP, udowodnił, że
wykonanie upgrade-u przyniesie bardzo wiele korzyści, które zaowocują nie tylko po samym upgradzie, ale
na kolejnych etapach, w których dołączane będą
nowe standardowe funkcjonalności najnowszej wersji
systemu MS Dynamics NAV.
Istotne dla nas również było, nie tylko samo
przeniesienie rozwiązania do najnowszej wersji, ale
bardzo mocno skupiliśmy nad szkoleniami
użytkowników systemu ERP. Szkolenia, które
przeprowadzaliśmy, wraz z upgrade-em systemu,
miały na celu kilka bardzo istotnych kwestii, które
chcieliśmy osiągnąć. Głównym celem było nie tylko
przekazanie wiedzy w jaki sposób poruszać się po
najnowszej wersji systemu oraz w jaki sposób
wykonywać zadania wchodzące w zakres procesów
realizowanych w ERP, ale najważniejsze co chcieliśmy
osiągnąć było to, aby zmienić sposób myślenia oraz
postrzegania czym jest nowoczesny system klasy ERP.
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ERP, w sposób zupełnie inny niż przedstawiają to
podręczniki. Użytkownicy przestali uczyć się systemu
z punktu widzenia realizacji swojego zadania, tylko
nauczyli się korzystać z systemu z punktu widzenia
całego procesu w przedsiębiorstwie.
Po osiągnięciu takiego efektu, czyli zrozumienia
funkcjonowania systemu ERP jako narzędzia do realizacji
procesów przedsiębiorstwa przy wykorzystaniu jego
zasobów, pojawiły się zupełnie nowe zapotrzebowania na
rozwój.
I tak oto rok 2019, okazał się rokiem wprowadzenia
nowych funkcjonalności przy pełnym wykorzystaniu
nowych standardów systemu MS Dynamics NAV wśród
naszych klientów.
Dzięki nowemu spojrzeniu na system klasy ERP,
spotkaliśmy się z zupełnie nowymi potrzebami, które cały
czas realizujemy. Uruchomiliśmy nowoczesne narzędzia
do kalkulacji kosztów, czy integracji z bankiem.
Wprowadziliśmy nowe metody raportowania oraz
analizowania danych. Nauczyliśmy użytkowników
budować interfejs swojego pulpitu w sposób indywidualny do stanowiska. Uruchomiliśmy procesy mobilnej
realizacji zadań oraz dużo, dużo więcej funkcjonalności
wykorzystywanych do często nieplanowanych na co dzień
zadań.

Andrzej Siwienki
Konsultant
systemów ERP/BI
Solemis Group
Sp. z o.o.

Muszę przyznać, iż udało nam się osiągnąć główny
cel. Efektem końcowym przeprowadzonych szkoleń
było to, że użytkownicy zrozumieli w jaki sposób
samodzielnie wyszukiwać potrzebnych dla nich
informacji, nauczyli się szukać danych, analizować
dane w odpowiedni sposób oraz co najistotniejsze, to
nauczyli się korzystać z narzędzia jakim jest system
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Z pełnym sukcesem zakończyliśmy projekt integracji
systemu ERP z zewnętrznym systemem do obiegu
dokumentów. Najważniejsze co udało nam się
osiągnąć w trakcie projektu, to spójna wymiana
informacji, pomiędzy dwoma systemami, które de
facto służą do wykonywania zupełnie innych procesów
realizowanych przez zupełnie inne działy w przedsiębiorstwie. Zredukowaliśmy powielanie oraz dublowanie
się zadań, które do tej pory musiały być wykonywane
przez kilka lub czasem kilkanaście osób z różnych
działów. Daliśmy użytkownikom możliwość wglądu do
dokumentów z każdej perspektywy ERP/DMS oraz co
najważniejsze z punktu widzenia przedsiębiorstwa,
skróciliśmy czas realizacji procesów przedsiębiorstwa
co miało główny wpływ na ROI (zwrot z inwestycji).
Jednym z najbardziej istotnych dla nas projektów,
który rozpoczęliśmy na początku 2019 roku, to projekt
IoT,
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którego celem ma być automatyczne pobieranie danych
produkcyjnych, które poprzez odpowiednio przygotowane narzędzia będą trafiały do systemów ERP oraz BI.
O tym projekcie będę chciał jednak napisać trochę więcej
po zakończeniu, abym na podstawie wniosków
przesłanych przez użytkowników, mógł przedstawić
najistotniejsze korzyści osiągnięte po uruchomieniu
nowych narzędzi.
Dalsze plany na rok 2019, to kolejne upgrade-y systemu
MS Dynamics NAV w branży hotelowej oraz produkcyjnej,
wdrożenia modułu kadrowo płacowego w ERP, które
planujemy zakończyć do połowy 2019 r. , wprowadzenie
oraz uruchomienie najnowszych funkcjonalności systemu
MS Dynamics NAV wśród klientów, rozwój bieżącego
wsparcia technicznego, które realizujemy na co dzień
oraz dalsze pozyskiwanie nowych projektów ERP.

Andrzej Siwienki
Konsultant
systemów ERP/BI
Solemis Group
Sp. z o.o.
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Firma proALPHA jest wyróżniającym się producentem
rozwiązań i systemów ERP dla przedsiębiorstw
produkcyjnych, usługowych i handlowych. W Polsce
działa już ponad 10 lat, z kolei na globalnym rynku od
ponad 25 lat. Z roku na rok odnosi liczne sukcesy,
będąc jednocześnie jedną z najdynamiczniej rozwijających się firm w branży. Najlepiej świadczą o tym
nasze działania, które w minionym roku mieliśmy
przyjemność realizować.
W roku 2018 konsekwentnie realizowaliśmy strategię
rozwoju – związaną z pozyskiwaniem nowych
klientów, migracjami systemów do nowych wersji
oprogramowania oraz rozbudowywaniem istniejących
instalacji klienckich. Szczególną satysfakcję sprawiło
nam pozyskanie bydgoskiego producenta systemów
informacji pasażerskiej dla transportu publicznego –
firmy Pixel. Realizacja projektu dla tego klienta ma dla
nas niezwykle prestiżowy charakter, przede wszystkim
ze względu na szeroki zakres działań i branżę, którą
reprezentuje.
Dużo czasu poświęciliśmy opracowaniu nowego
zestawu funkcji, które usprawniają pracę systemu
w obszarze finansowo-księgowym. W tym roku
zaprojektowane zmiany będą stopniowo wdrażane do
systemu i w ramach dostarczanego przez nas
oprogramowania przekazywane naszym klientom.
Ponadto
nieustannie
poszukujemy
nowych
pracow-ników, zarówno w obszarze doradztwa, jak
i progra- mowania. Wszystko z tego względu, iż coraz
szerzej otwieramy się na realizację projektów
wewnątrz grupy proALPHA w ramach projektów
międzynarodowych.

dzania produkcją (APS), które są integralną częścią
naszego rozwiązania. Firmy produkcyjne, dbające o swój
harmonijny wzrost i potrafiące spojrzeć perspektywicznie
w przyszłość, widzą wielką wartość ze współdziałania
tych dwóch sfer. Przez to chętnie wykorzystują je jako
mechanizmy kontrolne oraz podstawy do podejmowania
najbardziej optymalnych decyzji biznesowych. Co więcej,
zintegrowane rozwiązania stanowią podstawy do myślenia o kolejnych integracjach z systemami zarządzania
produkcją (MES) oraz systemami projektowania CAD,
a tym samym szansę do pełnego wejścia w obszary
Przemysłu 4.0.
W czasach szeroko rozwiniętej technologii, sukces
w biznesie jest silnie uzależniony od odpowiednich
narzędzi ERP. Mimo wyzwań czyhających przed polskimi
producentami w 2019 roku, wierzymy że ten rok będzie
w dalszym ciągu owocował w nowe i coraz bardziej
zaawansowane wdrożenia. Firmy produkcyjne mają
bowiem ogromny potencjał, a ich innowacyjność i aktywność na rynkach zagranicznych jest pozytywnie zaskakująca.
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Tomasz Majcherek
Prezes Zarządu
proALPHA Polska

Rozwój i osiągnięcia firmy proALPHA mają swoje odbicie
nie tylko w rankingach branżowych, ale przede wszystkim
wśród opinii klientów. Z oferowanych przez nas
rozwiązań na całym świecie korzysta ponad 1800 firm,
w Polsce jest ich ponad 100 zakładów, a licznik ten wciąż
rośnie.

W związku z tak intensywnym rozwojem
zwiększyliśmy zatrudnienie w 2018 roku. Zespół
proALPHA Polska liczy obecnie ponad 50 osób. Nowi
pracownicy wzmocnili działy sprzedaży, wdrożeń
i serwisu. Obecnie jesteśmy w trakcie kolejnych
rekrutacji, wiemy że podstawą sukcesu jest profesjonalny zespół specjalistów.
W dalszym ciągu obserwujemy zainteresowanie firm
nie tylko samym systemem ERP, jako systemem
porządkującym procesy biznesowe, ale uznaniem
cieszą się również funkcjonalności planowania i zarzą-
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Polskie średnie i małe firmy produkcyjne stoją w przed
koniecznościa prowadzenia bardzo elastycznego
biznesu. Coraz częściej zlecenia dotyczą dedykowanych dostaw do klientów miedzynarodowych,
krótkich serii lub wręcz jednostkowych realizacji.
Mnogość zleceń o różnej wielkości i prio- rytetach,
zgłaszane przez klienta zmiany terminu dostawy czy
ilości, opóźnienia w dostawach surowców i podzespołów, powodują dużą zmienność warunków
działania firmy.
Sprawność narzędzia planowania produkcji oraz
obsługi zleceń staje się istotnym wyróżnikiem firmy.
Daje szansę pozyskania nowych zamówień i wypracowania pozycji zaufanego dostawcy, co wprost
przekłada się na możliwość uzyskania korzystniejszych warunków przyszłych zleceń.
Monitor ERP System od ponad 30 lat rozwija swój
produkt pod potrzeby tysięcy użytkowników sektora
produkcyjnego. W 2018 nastąpił kolejny skok produktowy – wyszła na rynek 5-ta generacja systemu,
wprowadzająca istotne innowacje w środowisku
działania firmy produkcyjnej.
Zmiany technologiczne interfejsu, możliwości pracy
mobilnej, automatyzacja komunikacji z partnerami
biznesowymi oraz maszynami to tylko niektóre z
kierunków. Innowacyjności pakietu Monitor dowodzą
także zaawansowane funkcje operacyjne, dla
przykładu:
Alternatywne struktury BOM – dynamiczna
obsługa wyboru struktury wyrobu; w zależności od
bieżącego obłożenia na hali system sugeruje maszynę
dla operacji będacej wąskim gardłem; każda z maszyn
może mieć inne parametry czasowe;

Kontrola czasu dostaw – już na etapie wystawiania
oferty i negocjacji zlecenia wyznaczenie daty dostawy
uwględniającej bieżące i planowane obciążenia oraz
dostępność materiałów i komponentów;
Konfigurator produktu – możliwość automatycznego
wygenerowania struktury BOM wyrobu zdefiniowanego
z klientem w trakcie procesu sprzedaży, poprzez wybór
opcji, cech i kluczowych wartości dla odmiany wybranego
wyrobu;
Plan obłożenia gniazd/maszyn – możliwość monitorowania obłożenia na każdym gnieździe produkcyjnym
i maszynie oraz szybkiego dostosowania dla przyjętych
zleceń produkcyjnych;
Analizy przepływu w obszarach sprzedaż, produkcja, zakupy – bieżące sprawdzenie realizacji oraz
„wąskich gardeł” dla przyjętych zleceń wraz z identyfikacją przyczyn i wskazaniem następstw;
Monitor-to-Monitor – generacja dokumentu (zamówienia, faktury) na bazie automatycznie generowanego
pliku XML przychodzącego od klienta lub dostawcy;
Integracja z maszynami – moduł typu MES, pozwalający wprost zbierać czasy operacji oraz ilości detali,
alternatywnie do tradycyjnego raportowanie przez
operatorów poprzez współdzielone terminale na hali
maszyn;
Zarządzanie projektami produkcyjnymi – w szczególności przydatne przy projektowaniu nowego wyrobu
i dające możlwość, zarówno śledzenia kosztów w ramach
budżetu, jak i postępu zdań w projekcie oraz jego zleceniach produkcyjnych.
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Jarosław Jaśkiewicz
Business Development
Manager
Monitor ERP System

Całość zmian rozwojowych Monitor ERP prowadzonych
jest zgodnie z trendami i zaleceniami Industry 4.0 pozwala dostarczyć firmie produkcyjnej zupełnie nową
perspektywę działania.
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Zarówno ubiegły rok, jak i kolejny - to dla nas czas
intensywnej pracy nad rozwojem wszystkich naszych
systemów ERP pod względem funkcjonalnym i technologicznym – zarówno rozwiązań dla dużych oraz
średnich firm: Softlab ERP by Asseco i Macrologic ERP
by Asseco, jak i oprogramowania dla MSP: WAPRO
ERP by Asseco. Obecnie staramy się w szczególności
skoncentrować na takich aspektach jak:
1. Rozwój nowej jakości analityki zarządczej klasy
Business Intelligence i udostępnienie jej dla różnych
poziomów użytkowników (także niższego szczebla)
oraz w różnych obszarach działania firmy (nie tylko
działy finansowe, ale także sprzedażowe, produkcyjne, logistyczne, HR, itp.). Zależy nam na tym, żeby
nasze systemy – oprócz gromadzona i analizowania
danych, wspierały także klientów w procesie
podejmowania decyzji zarządczych, pomagając
identyfikować nieprawidłowości, podpowiadając rozwiązanie problemów, czy sugerując działania w oparciu o wiarygodne informacje.
2. Praca nad ergonomią interfejsu naszych aplikacji –
aby jak najwięcej osób chętnie i w łatwy sposób
w pełni korzystało z ich bogatych funkcjonalności.
Dostosowujemy interfejs również do nowego pokolenia użytkowników, dla którego liczy się wygoda
i szybki dostęp do niezbędnych informacji, dostęp
on-line, itp.

Rok 2018 był dla naszego systemu ERP Navireobardzo
dobrym okresem. Odnotowaliśmy wyraźny wzrost
przychodów ze sprzedaży licencji i maintenance'u,
a sieć partnerów wdrożeniowych istotnie się powiększyła.
Navireo ERP to silna i uznana marka, dlatego sięgają
po nią bardzo różne firmy. Od tych średniej wielkości
po korporacje i instytucji finansowe. Kontynuujemy
m.in. współpracę z bankiem ING, który w oparciu
o nasze rozwiązania oferuje swoim klientom obsługę
finansowo-księgową.
Staramy się także coraz mocniej akcentować naszą
obecność na tak ważnych rynkach, jak szeroko
rozumiana medycyna, czy branże spożywcza, FMCG,
odzieżowa. Prawie 27-letnie doświadczenie, które
posiadamy, wiąże się zarówno z olbrzymim portfolio
klientów (niegdyś wyłącznie małych firm, a obecnie
już w wielu przypadkach średnich i dużych), ale
przede wszystkim ze znajomością potrzeb i mentalności polskich przedsiębiorców.
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3. Przygotowywanie wersji branżowych naszych systemów, które uwzględniają specyfikę i wymagania konkretnych przedsiębiorstw. Rozwiązania branżowe są przez
nas konfigurowane w taki sposób, by wspierać konkretne
procesy charakterystyczne dla danej grupy firm – co
znacznie przyspiesza samo wdrożenie, a także ułatwia
firmom niestandardowe zarządzanie. Przykładowo
zaoferowaliśmy już gotowe branżowe systemy ERP dla
producentów z branży metalowej, elektrotechnicznej czy
profili okiennych, a także agencji pracy tymczasowej czy
dystrybutorów części samochodowych.
4. Praca nad dostosowaniem naszych systemów ERP do
nowoczesnych, współczesnych form sprzedaży i komunikacji. Dlatego też wprowadzamy do naszych rozwiązań
i rozwijamy takie narzędzia jak platformy e-Commerce
B2B i B2C umożliwiające realizację sprzedaży online, czy
elektroniczny obieg dokumentów pozwalający na udostępnianie kontrahentom dokumentów wystawianych
w systemie ERP oraz ich digitalizację, a także zwiększające samoobsługę pracowniczą w obszarach związanych
z zatrudnieniem.

Piotr Masłowski
Wiceprezes Zarządu
Asseco Business
Solutions S.A

Cały czas uaktualniamy również nasze systemy ERP
w zgodzie ze zmieniającymi się przepisami prawa.
W ubiegłym roku były to takie zmiany jak np. Jednolity
Plik Kontrolny, Split Payment, e-Sprawozdania, elektronizacja PIT, itp. Obecnie pracujemy np. nad dostosowaniem oprogramowania do programu pracowniczych
planów kapitałowych (PPK).

InsERT jest najczęściej wybieraną marką przez firmy
opierające swój biznes na sprzedaży towarów. To właśnie
różnej wielkości sieci handlowe stanowią istotną część
użytkowników Navireo, choć system ten często wybierany jest także do obsługi działów sprzedaży w firmach
produkcyjnych. Wynika to z faktu, że olbrzymia część ich
odbiorców pracuje na naszych rozwiązaniach pudełkowych. Sprawna komunikacja między Navireo ERP
pracującym w centrali, a Subiektami zainstalowanymi
w sklepach partnerów to gwarancja wdrożenia i utrzymania wysokich standardów handlowo-logistycznych. Wciąż
rozwija się trend bezpośredniej kooperacji producentów
i sklepów, z pominięciem pośredników. Do tego niezbędne są właśnie tak sprawdzone rozwiązana, jak
współpracujące z Subiektem Navireo.
W rozpoczynającym się roku stawiamy na ekspansję na
kolejne rynki (branże), jednocześnie będziemy intensywnie rozbudowywać sieć naszych partnerów wdrożeniowych. Poszukujemy firm, które zainteresowane są
sprzedażą naszego systemu oraz własnych usług
wdrożeniowych i serwisanckich.

Tomsz Sokołowski
Dyrektor ds. marketingu
i sprzedaży
InsERT S.A.
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NAJPOPULARNIEJSZE WDROŻENIA 2018
Polwax: Myślimy o ekspansji poza Polskę, a nawet poza Europę
W 2018 globalny rynek wosków z parafiny będzie wart ponad 5 mld dolarów, szacuje
Research&Market. Ta sama firma analityczna ocenia, że do 2025 roku branża urośnie
o prawie 2,27 mld dolarów. Rosnąca wartość powoduje, że firmy z branży coraz częściej
inwestować będą w nowe linie produkcyjne i zaawansowane rozwiązania IT. Jedną z takich
firm jest Polwax, który w ubiegłym roku rozpoczął inwestycje, mające pomóc we wprowadzeniu firmy na wyższy poziom.
Eksperci szacują, że wartość polskiego rynku parafiny
z wosku w ubiegłym roku wynosiła 170 mln dolarów.
W ciągu trzynastu lat rynek nad Wisłą urósł prawie
dwukrotnie. Na początku 2005 jego wartość wyceniana była na 86,7 mln dolarów. Pomimo dobrego tempa
wzrostu, w skali globalnej nadwiślański rynek wypada
bardzo skromnie - w Polsce liczony jest w milionach,
a na świecie w miliardach dolarów. W ubiegłym roku
światowy rynek wosku z parafiny wart był 5 mld
dolarów. Polska część w globalnych wydatkach wynosi
zaledwie 3,3% całej kwoty. A jak szacuje Grand View
Research, do 2025 roku będzie rósł w tempie 4,1%
rok do roku. Jeżeli takie poziom utrzyma się, to za
siedem lat wartość wydatków na ten segment będzie
wynosić 7,27 mld dolarów.
Takie prognozy nie umykają uwadze polskich firm,
które w segmencie wosku z parafiny radzą sobie coraz
lepiej. Widać to na przykładzie Polwaxu. Firma ma
ambitne plany:
Myślimy o ekspansji poza Polskę, a nawet poza
Europę - mówi Dominik Tomczyk prezes Polwax SA
i dodaje - Globalny rynek wymaga myślenia wprzód.
Jako firma staramy się wybiegać z naszymi planami
jak najdalej. Mocno postawiliśmy na trzy integralne ze
sobą filary: Ludzie, Technologia, Środowisko. Każdy
z tych obszarów ma swoją wagę, ale wszystkie razem
tworzą wyjątkową wartość dla firmy i społeczeństwa.
Impuls rozwoju
Polwax planuje mocno postawić na ekspansję
międzynarodową, której celem mają być przedsiębiorstwa przemysłowe. Dlatego też w ubiegłym roku
ruszyła zapowiadana od 2015 inwestycja Future.

Jej główną częścią jest nowy zakład w Czechowicach-Dziedzicach, który pozwoli firmie rozwinąć ofertę
produktową i skutecznie walczyć o kontrakty poza Polską.
Nowa instalacja do odolejania rozpuszczalnikowego ma
pomóc firmie w osiągnięciu większej elastyczność
produkcji. Rynek parafinowy nie jest łatwy. W naszym
kraju ten segment jest w ciągu spadkowym i nadal tak
będzie. Dlatego też mocno postawiliśmy na szeroko
rozumiany przemysł oraz różnego rodzaju specyfiki
parafinowe, które wymagają zaplecza technologicznego wyjaśnia prezes Polwaxu Dominik Tomczyk. Projekt
Future ma dać impuls do rozwoju firmy w najbliższych
latach, dlatego też inwestycja na Śląsku jest dla Zarządu
Polwaxu niezwykle istotna, podkreśla Dominik Tomczyk Nie wyobrażamy sobie, aby inwestycja warta blisko 160
mln PLN nie była w pełni zarządzana systemowo od
strony informatycznej. Firma zdecydowała się przejść
gruntowną informatyzację i wdrożyć nowy system klasy
ERP. Powód wymiany był prozaiczny. Poprzedni system
przestał być wydajny. Jak wyjaśnia Krzysztof Ortyl, Szef
Biura Kontrolingu Polwax:
Decyzja o wdrożeniu nowego systemu informatycznego
dojrzewała w spółce od kilku lat. Pierwsze działania
w tym kierunku podjęliśmy już w 2012, zaraz po
wyodrębnieniu spółki ze struktur korporacyjnych Grupy
Lotos. Rozszerzenie działalności oraz zmiany przepisów w
kolejnych latach powodowały wzrost kosztów utrzymania
i dostosowywania systemu, dlatego w roku 2016 ruszył
proces wyboru nowego systemu klasy ERP odpowiedniego do naszych potrzeb - mówi Szef Biura Kontrolingu.
Poprzedni system składał się z kilku mniejszych, powiązanych ze sobą w różnym stopniu, co powodowało problemy w przypadku dostosowywania go do aktualnych
potrzeb Polwaxu.
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Spółka z Jasła zdecydowała się wybrać system klasy
ERP Impuls EVO, śląskiej firmy BPSC.
Szukaliśmy kompleksowego systemu, spełniającego
jak największą liczbę naszych kryteriów już w wersji
podstawowej. Zwracaliśmy szczególną uwagę na
moduły związane z produkcją, zarządzanie dostawami, ale również na moduły związane z rachunkowością
zarządczą i finansową. Zdecydowaliśmy się na produkt „Made in Poland” - wyjaśnia powody wyboru
systemu Impuls EVO Krzysztof Ortyl.ryzyko błędów
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Wdrożenie Impuls EVO będzie obejmować wszystkie
obszary działalności firmy, w tym: zarządzanie produkcją,
zasobami przedsiębiorstwa, proces kontroli jakości,
zarządzanie łańcuchem dostaw oraz controllingu
finansowego i zarządczego.

Największym wyzwaniem było poprawne zidentyfikowanie kluczowych potrzeb przedsiębiorstwa i analiza sposobów ich realizacji. W tym celu w 2017 roku
spółka zleciła analizę informatyczną, która miała być
podstawową do prac wdrożeniowych. Za analizę
odpowiadała firma BPSC, dostawca wdrażanego
systemu ERP.

W przyszłości będziemy potrzebować zwiększonego
wsparcia systemu, aby efektywnie zarządzać produkcją
i dostępnymi zasobami przedsiębiorstwa, ponieważ wraz
ze wzrostem ogólnej liczby produktów, wzrośnie też ich
poziom specjalizacji - mówi Krzysztof Ortyl.
Szef Biura Kontrolingu Polwax nawiązuje do budowy
instalacji odolejania, która zacznie pracować z końcem
2019 roku. Start produkcyjny systemu zaplanowany jest
kilkanaście miesięcy przed uruchomieniem prac
w zakładzie w Czechowicach-Dziedzicach. Śląska fabryka
będzie jedyną tego typu w Europie. Polwax wierzy, że
inwestycje w zaawansowane rozwiązania technologiczne
i produkcyjne opłacają się i pozwalają osiągnąć przewagi
biznesowe, a także pozwolą uniknąć marginalizacji na
rynku.

Analiza, którą wykonaliśmy dla naszego Klienta,
dostarczyła kompletnych informacji o procesach
biznesowych realizowanych w przedsiębiorstwie oraz
propozycje sposobu ich realizacji w systemie Impuls
EVO. Dzięki temu Polwax mógł wybrać optymalne dla
siebie rozwiązania - wyjaśnia Dariusz Zasadni z BPSC.

Technologia daje przewagę nad konkurencją! Jeżeli
polskie firmy nie będą rozwijać się technologicznie, jeżeli
będziemy żałować środków na wewnętrzne badania
zi rozwój, to wcześniej czy później nasza pozycja na
rynku zostanie zmarginalizowana - kończy Dominik
Tomczyk.

Podstawa to analiza

1
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System ERP Microsoft Dynamics wspiera rozwój Warbud SA
Cyfrowa transformacja stała się nieodzownym elementem rozwoju współczesnych przedsiębiorstw, a plany i strategie dotyczące stabilnej przyszłości organizacji nie mogą pomijać
wdrażania innowacji. Ciężko obecnie znaleźć branżę czy sektor gospodarki, którego przedstawiciele mogą czuć się bezpiecznie na rynku, jeżeli pominą technologię jako koło zamachowe dla rozwoju ich działalności. Świetnym przykładem jest firma Warbud SA, która
buduje kulturę ciągłych usprawnień i innowacji, wykorzystując w tym celu system ERP Microsoft Dynamics.
Tradycja pod rękę z innowacją

Po cyfrowej nitce do transformacji

Warbud SA to firma od ponad 25 lat świadcząca
kompleksowe usługi budowlane w całej Polsce, która
ma na swoim koncie niemal 500 zrealizowanych
projektów we wszystkich sektorach budownictwa,
w tym np. fabrykę GILLETTE w Łodzi, autostradę A1
na odcinku od Strykowa do Tuszyna, czy Szpital
Pediatryczny na terenie Kampusu Banacha przy ul.
Żwirki i Wigury w Warszawie. Obecnie firma zatrudnia
blisko 1200 pracowników w 8 biurach w całym kraju,
posiada własne zespoły projektowe oraz spółkę
WARBUD – BETON Sp. z o.o., produkującą mieszanki
zarówno na potrzeby własnej grupy, jak i innych
podmiotów. Zysk firmy w 2017 roku osiągnął poziom
30 127 000 zł netto. Warbud SA to także jeden
z liderów cyfrowych innowacji w swojej branży, który
do koordynowania swoich działań wykorzystuje
system Dynamics firmy Microsoft.

Na początku w firmie system działał w okrojonym
zakresie. Z czasem jednak pojawiały się kolejne wyzwania i kolejne etapy implementacji. Objęły one również
spółkę-córkę firmy Warbud, czyli WARBUD – BETON Sp.
z o.o., której zespół pracował dotąd na różnych, rozproszonych systemach. Firma, mająca w swoim portfolio ok.
500 rodzajów betonu, produkuje go indywidualnie na
potrzeby każdej inwestycji, ewidencjonując skład
mieszanki, transport i terminy dostaw na konkretną
budowę.

Jednym z głównych powodów, które stały za decyzją
o wdrożeniu rozwiązania klasy ERP w organizacji była
potrzeba zunifikowanego systemu do obsługi księgowości, finansów, kadr oraz płacowego. Kierownictwu
firmy przede wszystkim zależało na systemie, który
będzie mógł wspierać dynamiczny rozwój organizacji
i miał potencjał do objęcia złożonej struktury firmy
o unikatowym sposobie działania. Warbud potrzebował systemu, który będzie rósł razem z organizacją
i dostosowywał się do jej wymagań na każdym
kolejnym etapie.

Jedną z niezwykle ważnych kwestii dla WARBUDU –
BETON Sp. z o.o., jest możliwość szczegółowego
raportowania, jaki rodzaj betonu został użyty przy
konkretnym elemencie konstrukcyjnym na danej budowie” – zauważa Marek Ligocki, Dyrektor ds. Produkcji,
WARBUD – BETON Sp. z o.o. „Dziś tego typu informację
uzyskujemy dzięki kilku kliknięciom, podając wszystkie
istotne dane, co jest niezwykle ważne zarówno dla
naszych klientów, jak i przewoźników. System wykorzyzstywany w Warbudzie mógłbym porównać do organizmu, który żyje i rozwija się, a proces ten jak dotąd nie ma
końca.

Wszystko zaczęło się od tego, że potrzebowaliśmy
systemu do obsługi księgowości, finansów, kadr i płac
– mówi Rafał Gliński, Kierownik działu rozwoju i utrzymania systemu ERP w Warbud SA. „Jednocześnie
mieliśmy doświadczenie w obsłudze środowiska
Microsoft, bo oprócz pakietu Office korzystaliśmy
także z Sharepoint’a czy Exchange’a. System
Microsoft Dynamics stanowił dla nas naturalne
rozwiązanie – dodaje Rafał Gliński.
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Poszliśmy za ciosem i zaczęliśmy zastanawiać się, czy
podobnego usprawnienia nie można by wdrożyć do
zarządzania szalunkami. Z punktu widzenia systemu
zasób to zasób, więc powinno się udać. I tak dokładnie się stało. Dziś jesteśmy jedną z niewielu firm,
która skutecznie zarządza szalunkami na budowie –
dodaje Rafał Gliński.
Wdrożenie Microsoft Dynamics miało również wpływ
na umocnienie kultury organizacyjnej firmy, która
podkreśla znaczenie współpracy, kreatywności i wprowadzania ciągłych usprawnień. Dzięki wspólnym
pracom nad stworzeniem rozwiązań potrzebnych
poszczególnym jednostkom, pracownicy firmy z różnych działów zaczęli się ze sobą sprawniej komunikować.
W efekcie podziały na „zespół z biura” i „zespół
z budowy” wspominane są jako anegdoty. Dziś
bowiem wszyscy pracownicy Warbudu wiedzą, że
mają jeden wspólny cel: jak najlepszy rozwój
organizacji w cyfrowej przyszłości.
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Chcieliśmy mieć pewność, że za kilka lat, w miarę wzrostu
naszych potrzeb, nie będziemy musieli zmieniać systemu.
Można go bowiem swobodnie dostosować do szybko
zmieniających się wyzwań. Dlatego postawiliśmy na
elastyczne rozwiązanie, które mam nadzieję, służyć nam
będzie przez lata. Ostatnim zaś, choć nie najmniej
ważnym kryterium wyboru, była efektywność finansowa
wdrażanego systemu”– dodaje Mirosław Józefczuk,
Dyrektor administracyjno-finansowy, członek Zarządu
Warbud SA.
W efekcie wdrożenia system Microsoft Dynamics wspiera
spółkę Warbud i WARBUD – BETON Sp. z o.o. w takich
obszarach jak efektywne zarządzanie zasobami, transparentność działań, skuteczne ofertowanie, kontrola produkcji, zapewniając spójność danych, a w konsekwencji
zwiększając konkurencyjność firmy.

Nie bez znaczenia był także fakt, że partner wdrożenia
– firma XPLUS SA., posiadał doświadczenie w zakresie
jego implementacji w firmach z branży budowlanej. To
pozwoliło zagwarantować, że system będzie dostosowany do oczekiwań i zmapuje bardzo konkretne
obszary działalności firmy.
Wiedza o procesach charakterystycznych dla firmy
z sektora budowlanego pozwoliła nam wpisać system
w konkretne oczekiwania Warbudu. Obecnie to od
kreatywności samych pracowników zależą efekty
wykorzystywania systemu, który jest w stanie
wspierać organizację niemal w każdym obszarze
działalności biznesowej. Wspólnie rozwinęliśmy system, który początkowo obejmował niewielki fragment
organizacji, by obecnie stać się podstawą wsparcia
złożonych procesów dla całej firmy – mówi Jakub
Andrijew, analityk biznesowy, XPLUS SA.
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Czy ERP zmądrzeje?
Sztuczna inteligencja jest sztuczna
Od pewnego czasu coraz częściej pojawiają się publikacje na temat zastosowywania technologii sztucznej inteligencji (AI, ang. artificial intelligence) i uczenia maszynkowego (ML,
ang. Machine learning, rozumiane jako samouczenie się maszynkowe).
Najpierw kilka kluczowych pojęć:
sztuczna inteligencja: dział informatyki badający reguły rządzące zachowaniami umysłowymi człowieka i tworzący
programy lub systemy komputerowe symulujące ludzkie myślenie (źr. Słownik Języka Polskiego PWN);

Jarosław
Żeliński

uczenie maszynowe (ang. machine learning): jest nauką łączącą takie dziedziny jak informatyka i robotyka.
Głównym celem uczenia maszynowego jest rozwój sztucznej inteligencji poprzez samodoskonalenie się systemu na
podstawie dostarczonych danych (czyli doświadczenia) i zdobywanie wiedzy. (źr. Mfiles.pl);

IT-Consulting.pl

deep learning: proces, w którym komputer uczy się wykonywania zadań naturalnych dla ludzkiego mózgu, takich jak
rozpoznawanie mowy, identyfikowanie obrazów lub tworzenie prognoz. Zamiast organizować dane i wykonywać szereg
zdefiniowanych równań, w przypadku deep learning komputer zbiera podstawowe parametry dotyczące danych
i przygotowuje się do samodzielnego uczenia, poprzez rozpoznawanie wzorców z zastosowaniem wielu warstw
przetwarzania. (źr. SAS Inst.).
Te trzy pojęcia, coraz częściej pojawiają się w przestrzeni publicznej, nie mają one jednak ścisłych definicji, powyższe
uznałem za reprezentatywne w kontekście publikacji prasowych. Zestawmy je teraz z definicją:
Inteligencja: zdolność rozumienia, uczenia się oraz wykorzystywania posiadanej wiedzy i umiejętności
w sytuacjach nowych.
Pojęcie inteligencji także nie ma ścisłej definicji, jednak powyższa definicja zawiera dwa kluczowe pojęcia: rozumienie
oraz wykorzystanie umiejętności. Oba są domeną ludzi, ludzkiej inteligencji.
Oprogramowanie gromadzi i przetwarza dane, dane te mogą nieść informacje, ale wiedza to zbiór danych zrozumiałych
dla człowieka. To co odróżnia człowieka od maszyny to to, że człowiek rozumie pojęcia a maszyna je jedynie przechowuje i przetwarza jako dane, a nie jako „słowa”. Warto tu zwrócić uwagę na to, że pod pojęciem komputerowego
rozpoznawania mowy czy obrazu rozumiemy automatyczną zamianę głosu (dźwięku) lub obrazu na tekst, a nie rozumienie „tego co słychać” lub „widać”. Tak więc nawet, jeżeli nie potrafimy wskazać wyraźnej granicy między inteligencją
sztuczną i tą prawdziwą, wiemy, że ta granica jednak jest.
Algorytmy i ich inteligencja
Obecna moda na sztuczną inteligencję jest w moich oczach kolejna falą, stosunkowo niedawno była moda na „marketing
automation”. Entuzjaści automatyzacji podkreślają to, że maszyny są w wielu zadaniach szybsze od człowieka, nie męczą
się. Wskazują, że możliwe jest, by algorytmy same się doskonaliły (machine learning, algorytmy genetyczne, itp.).
Renesans sieci neuronowych (deep learning itp.) dał części ludziom wiarę w to, że maszyna nas dogoni a nawet, że jest
od nas – ludzi – lepsza. Niewątpliwie jest szybsza, ale przewagą człowieka nigdy nie była szybkość czy siła, więc to
sztuczne zawody: człowiek nie ściga się z maszyną i nie próbuje być od niej silniejszy.
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Od pewnego czasu w dziedzinie sztucznej inteligencji, regularnie pojawia się pojęcie ontologii i język OWL (OWL ang.
Web Ontology Language, język ze składnią opartą na XML, a semantyką opartą na logice opisowej (ang. description
logics), OWL służy do opisywania danych w postaci ontologii i budowania w ten sposób tzw. Semantycznego Internetu.).
Problem w tym, że modele semantyczne (ontologie) są tak złożone, że są problemy z ich implementacją. Po drugie
ontologia ma sens z perspektywy człowieka, który rozumie pojęcia (interpretuje słowa), ale maszyna może co najwyżej
przetwarzać dane. Jednym z moich ulubionych przykładów niemocy inteligencji maszyn, budowanej na modelach
ontologicznych jest poniższy przykład tak zwanej kontekstowej (skojarzeniowej) reklamy w pewnym portalu: pewne
słowa kluczowe w tekstach są uwydatniane, jeżeli zostaną automatycznie skojarzone z treścią (słowami kluczowymi)
reklamy, efekty potrafią być zaskakujące:

Jarosław
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Czy sztuczna inteligencja może uczynić system ERP lepszymi?
Automatyzacja obszarów nie stwarzających ryzyka, wygenerowania szkodliwej dla firmy decyzji, nie jest niczym nowym,
to co nazywamy MRPII to nic innego jak wykorzystanie faktu, że w pewnych obszarach problemem jest wymagana
szybkość obliczeń, bo ryzyko złej decyzji tu nie istnieje.
Wiele się pisze o Big Data automatycznym wykrywaniu nadużyć, jednak warto wiedzieć, że maszyna daje co najwyżej
przesłanki, decyzje podejmuje (powinien) człowiek. Powyższy przykład reklamy w Internecie jest tego dobitnym
przykładem.
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Niewątpliwie postęp technologiczny jest źródłem wzrostu wydajności, postępująca automatyzacja obniża koszty i także
podnosi efektywność, jednak są to wszystko te obszary działania człowieka, w których nie miłą on nigdy aspiracji na
bycie lepszym od maszyny.
Modne staje się znowu automatyczne obsługiwanie kontaktów z klientem. Każdy kto często zgłasza nadużycia na
Facebooku i czyta odpowiedzi wie, że to bardzo frustrujące. Wiele mechanizmów automatycznej obsługi opiera się na
założeniu, że wielka liczba takich kontaktów podlega statystycznym prawom, i można sobie pozwolić „ofiary” bo jest ich
na tyle mało, że zwiększenie efektywności daje dodatni bilans korzyści z tej automatyzacji. Zapewne statystycznie tak,
ale statystyka, jako tylko historia, nigdy nie przekroczy progu jakim jest przewidywanie przyszłości. Nie da się
przewidzieć, który pytający to przyszłe „zamówienie na milion”. Decyzja o automatyzacji obsługi klienta może być
dobrą decyzją, o ile jest to decyzja tego świadoma. Jednak nie raz obserwuję u przedsiębiorców zachłyśnięcie się
ofertą technokraty, co nie raz skutkuje niestety stratami zamiast zysków.
Podnosi się coraz częściej duży postęp w obszarze rozpoznawania mowy, obrazów i uczenia się maszynowego, jednak
to jest problem nadal z obszaru ryzyka i etyki zarazem. Doskonałym, moim zdaniem, przykładem są filozoficzne dysputy
na temat autonomicznych samochodów. Dyskusja jest często przenoszona na pole dywagacji o tym czy zabić można
staruszka na pasach dla pieszych czy matkę z dzieckiem na poboczu. Tak postawiony problem to czysto technokratyczny
tok myślenia, polegający na uznaniu niepodważalności zastosowania samej technologii i jedynie ocenie szkodliwości
skutków jej użycia. Znacznie mniej popularne jest istniejące i proste rozwiązanie tego dylematu: potrącenie pieszego
stanowi dla niego minimalne ryzyko utraty zdrowia lub życia, o ile pojazd porusza się z prędkością nie wyższą niż 30km/h.
Więc wystarczy przyjąć zasadę, że pojazdy autonomiczne mają „zakaz” poruszania się z większą prędkością i problem
znika. Technokracja i biznes jednak podnosi, że tak wolny samochód nie znajdzie zbyt dużego popytu na rynku. Rozsądna odpowiedź powinna brzmieć: trudno.
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Czy system ERP różni się tu czymkolwiek od samochodu? Moim zdaniem nie, jako automat może przynieść tyle
korzyści co i szkód. Obecny stan wiedzy pozwala w moich oczach przyjąć prostą zasadę: tam gdzie automatyzacja nie
stwarza ryzyka, z powodzeniem można ją stosować, jednak człowiek ma nad maszynami wielką przewagę – swoją
prawdziwą, a nie sztuczną inteligencję, że przesadne eliminowanie go z procesów biznesowych poprowadzi raczej do
upadku niż sukcesu.
Kończąc ten, dość filozoficzny, wątek jakim jest inteligencja systemów ERP, powiem: komputer to uniwersalny mechanizm, ale człowiek to nie jest tylko mechanizm. System ERP nie będzie więc mądrzejszy, ale szybszy owszem…
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