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Jeśli prowadzimy firmę, to z pewnością nie raz przekonaliśmy się o

tym, że współczesne realia rynkowe narzucają nam wdrożenie

rozwiązań optymalizujących jej działanie. Jednym z nich może być

oprogramowanie klasy SAP ERP. Co to takiego i dlaczego wiele

firm je wybiera? Zobaczmy

System SAP ERP – co to
takiego?

System SAP ERP, zwany często po
prostu SAP, to zintegrowany system
informatyczny, który ma za zadanie
efektywnie wspierać zarządzanie
przedsiębiorstwem poprzez
optymalizację procesów
finansowych, produkcyjnych,

logistycznych czy zarządzania kapitałem ludzkim. Według statystyk, jest to
system najczęściej wybierany przez firmy na świecie a korzysta z niego ponad
12 milionów użytkowników. Również w Polsce SAP zgarnia lwią część (prawie
40%) rynku oprogramowania biznesowego.

Decydując się na wdrożenie systemu SAP warto się starannie przygotować. Po
pierwsze należy najpierw dobrze rozpoznać potrzeby i problemy firmy, a
następnie precyzyjnie zdefiniować wymagania, jakie ma spełniać przyszły
system. Tu wiele zależy od osób zaangażowanych w ten proces. Muszą one nie
tylko posiadać wiedzę na temat aktualnych potrzeb firmy, ale również umieć
spojrzeć na jej funkcjonowanie w przyszłości. Po drugie bardzo ważne jest
znalezienie wiarygodnego dostawcy z doświadczeniem we wdrażaniu tego typu
systemu i wykwalifikowaną kadrą konsultantów SAP.

Konsultant SAP swoją wiedzę i doświadczenie buduje przez wiele lat. Ma za
sobą mnóstwo projektów i współpracę z różnego typu firmami, w różnych
branżach Jego praca polega przede wszystkim na tym, by precyzyjnie
dopasować dostępne rozwiązania do potrzeb danej firmy. Pod uwagę
bezwzględnie musi wziąć również cele danej firmy i tym samym wspierać jej
zrównoważony rozwój. – mówi Krzysztof Witczak z firmy
itelligencegroup.com/pl/.

W czym pomaga SAP?

Rozwiązania SAP pozwalają na analizę zgromadzonych danych biznesowych z
różnych obszarów działalności przedsiębiorstwa, jednocześnie optymalizując
jego procesy. Wdrożenie SAP przyczynia się do zwiększenia konkurencyjności
firmy na rynku, co w konsekwencji owocuje budowaniem trwałych relacji z
klientami, ale także na pozyskiwaniem nowych: – Dzięki SAP wiele firm może
lepiej odpowiadać na rzeczywiste potrzeby odbiorców swoich usług czy
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towarów. To z kolei przekłada się na konkretne zyski. – dodaje Krzysztof
Witczak.

Jak wygląda wdrożenie SAP?

Wdrożenie systemu SAP to proces wieloetapowy, długotrwały i angażujący
wszystkich pracowników firmy. Pierwszy etap – analiza przedwdrożeniowa
przede wszystkim identyfikuje i optymalizuje procesy we firmie. Następny to
implementacja systemu zgodnie z wcześniejszą analizą, szkolenia
ostatecznych użytkowników systemu. Po wdrożeniu systemu zapewniane jest
wsparcie.

Za całość procesów (począwszy od analizy, aż po wsparcie) odpowiadają
konsultanci SAP. Ich praca nie polega tylko na wdrożeniu systemu, ale przede
wszystkim na usprawnieniu działania firmy. Dlatego też obok wdrożenia
zmian na poziomie technologicznym (nowy system), wprowadzane są również
często zmiany w samej firmie – By wszystko zadziałało jak najlepiej niezwykle
istotne jest nie tylko idealne wdrożenie systemu, ale również przeszkolenie
pracowników i obsługa serwisowa po uruchomieniu rozwiązania SAP. Chodzi
przede wszystkim o to, by system był dopasowany do firmy i pozwolił na
maksymalizację wydajności. – mówi Krzysztof Witczak.

Tytułowe pytanie: „Dlaczego warto postawić na SAP?” w obecnej
rzeczywistości rynkowej stawia sobie wiele firm. Mimo złożoności problemu
odpowiedź wydaje się banalnie prosta. System SAP zapewnia szereg
usprawnień, porządkuje procesy w firmie, umożliwia szybką analizę danych z
wielu obszarów, poprawia wydajność i pozwala firmie szybko reagować na
zmieniające się warunki rynkowe.
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