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Wdrożenie narzędzi pomagających w zarządzaniu firmą jest niezbędne w wielu
organizacjach. Dla zarządu jest to sposób na obniżenie kosztów, efektywne zarządzanie
ludźmi, czy zwiększenie efektywności. Jednak zanim status projektu zostanie uznany za
zakończony, cała grupa projektowa ma przed sobą kilka miesięcy wytężonej pracy. Co się
wtedy dzieje? Jak wyglądają działania wdrożeniowe i jakie pułapki mogą się pojawiać, zanim
zamkniemy projekt?

Bardzo istotne dla powodzenia wdrożenia SAP jest jego właściwe zaplanowanie, a także
powołanie zespołu wdrożeniowego, który będzie rozumiał cel i specyfikę projektu. Bardzo
często osoby decyzyjne w firmach planując wdrożenie i analizując potencjalne ryzyko,
skupiają się na informatycznej i technologicznej stronie przedsięwzięcia. Tymczasem
kluczowy aspekt wdrożenia to pracownicy firmy. Oni będą odpowiedzialni za określenie
potrzeb wdrożenia, wyodrębnienie kluczowych obszarów, identyfikację procesów w firmie i
ich opis, gromadzenie istotnych informacji, wprowadzenie nowych wytycznych i ostatecznie
przeprowadzenie testów. Ich zaangażowanie będzie miało decydujący wpływ na terminowy
przebieg prac w poszczególnych etapach, liczbę ewentualnych błędów, tempo wprowadzania
zmian, a także atmosferę w projekcie – mówi Piotr Pudelski, mający za sobą wiele wdrożeń
dyrektor konsultingu SAP w firmie itelligencegroup.com .

 

Dobry zespół

Firma wdrożeniowa służy wiedzą systemową, ma sprawdzone narzędzia do testów, dostarczy
wzory dokumentacji. Ale to pracownicy firmy będą odpowiedzialni za ich właściwe
użytkowanie i wypracowanie rozwiązań służących całej organizacji. Nie ma dwóch takich
samych realizacji wdrożenia SAP. Determinuje je specyfika branży, wielkość i potrzeby firmy,
kompetencje osób biorących udział w projekcie oraz ich doświadczenie zawodowe. Stąd też
finalny projekt jest zawsze unikalny. Tworzenie planów wdrożenia SAP ma za zadanie ten
cały, wieloetapowy i zaplanowany proces usystematyzować. Nie można zapominać, że
działania przeprowadzane są na „żywej” organizacji, a co za tym idzie nie zawsze możliwe
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jest uniknięcie konfliktów, modyfikacji, czy błędów. Właściwie można założyć, że są one
wpisane w projekt i sztuką jest uporać się z nimi we właściwy sposób.

 

Właściwa identyfikacja obszarów objętych wdrożeniem

W takich sytuacjach istotne jest, by na spokojnie i bez tzw. „spychologii” starać się
wypracować kompromis i znaleźć rozwiązanie satysfakcjonujące dla wszystkich zespołów.
Niejednokrotnie są to drobne szczegóły, a nieporozumienia wynikają z niezrozumienia
specyfiki pracy kolegów na innych stanowiskach. Wszelkie sporne kwestie trzeba na bieżąco
monitorować, otwarcie je przedyskutowywać i nie podchodzić do nich ambicjonalnie. System
ma służyć całej organizacji i potrzeby każdego działu muszą być uwzględniane w równym
stopniu – dodaje Piotr Pudelski.
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Wdrożenie SAP ‐ na czym naprawdę polega
13‐08‐2015, ostatnia aktualizacja 13‐08‐2015 14:12

(ROL)

Trzeba pogodzić się z tym, że takie sytuacje mogą mieć miejsce i być na to przygotowanym.
Mediacje pomiędzy zespołami, czuwanie, by rezultaty prac poszczególnych zespołów dawały
się spiąć w jedną całość, a także ustalenie zasad współpracy między zespołami to zadania dla
kierownika projektu.

 

Kierownik projektu

Wdrożenie systemu SAP jest projektem długoterminowym, który w istotny wpływa na pracę
firmy dziś i w przyszłości. Warto jednak wiedzieć, że udział w projekcie wdrożeniowym
oznacza dodatkowe obowiązki, które należy wykonać niezależnie obok swojej codziennej
pracy. Poza tym w zespole projektowym spotykają się osoby z różnych działów, często nie
znające się wcześniej lub konkurujące z sobą. Każdy, kto ma doświadczenie zarządcze
wielokrotnie spotykał się z sytuacją, że marketing obarcza winą produkcję za niezrealizowane
plany, produkcja zaopatrzenie, a zaopatrzenie sprzedaż, bo np.: nie było informacji o
zwiększonych zamówieniach. Do tego dochodzą jeszcze potencjalne problemy na styku firma
wdrożeniowa/organizacja, pilnowanie terminów, budżetu, rozliczanie z poszczególnych
etapów wdrożenia, motywowanie zespołu, gaszenie kryzysów, gdy zdarzają się opóźnienia
lub błędy, reagowanie na zmiany i uwzględnianie ich w projekcie np.: nowa polityka cenowa,
zmiana asortymentu produktów, dodatkowe osoby w projekcie, nowi dostawcy, polityka
rabatów itp.

Osobą, która ma za zadanie wziąć na siebie ciężar tych wszystkich wyzwań jest kierownik
projektu. Jego wybór jest kluczowy dla powodzenia przedsięwzięcia, stąd też opis
niezbędnych umiejętności na tym stanowisku przypomina charakterystykę typowego
managera. Kierownika projektu muszą wyróżniać takie cechy jak: wysokie umiejętności
interpersonalne, zorganizowanie, umiejętność pracy na złożonych projektach, zarządzania
czasem i ludźmi, odporność na stres, znajomość specyfiki pracy firmy w wielu obszarach,
ogólna wiedza biznesowa, wiedza z zakresu IT oraz nowych technologii, a także odpowiednia
moc decyzyjna pozwalająca na wprowadzenie w projekcie wymaganych zmian.
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ITB w Berlinie ‐ podróż dookoła świata
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Współpraca z firmą wdrożeniową

Kolejnym czynnikiem mającym istotny wpływ na wdrożenie systemu SAP jest współpraca z
firmą wdrożeniową. Partnerskie traktowanie, dzielenie odpowiedzialności za powodzenie,
czy porażki są najlepszą przesłanką ku temu, by efekt finalny wdrożenia SAP był zadowalający
dla obu stron. Przy wyborze partnera wdrożeniowego najważniejsze jest doświadczenie firmy
w realizacji podobnych projektów, kwalifikacje i doświadczenie konsultantów SAP oraz
stabilna sytuacja finansowa.

Wdrożenie SAP jest wyzwaniem dla całej organizacji. Każdy z następujących elementów
implementacji: wybór firmy wdrożeniowej, właściwa identyfikacja obszarów wdrożenia,
dobór zespołów projektowych, kierownika projektu jest kluczowy dla powodzenia całego
przedsięwzięcia. Podobnie jak jego właściwe zrozumienie i umiejscowienie na liście
priorytetów firmy (począwszy od zarządu aż do szeregowego pracownika, którego codzienne
obowiązki zmienią się po wprowadzeniu systemu). Zmiany, czasami konflikty i chwile
zwątpienia są wpisane w cały proces, podobnie jak radość z udanych testów. Warto starać się
uwzględnić i zrozumieć te aspekty, by w finale uzyskać produkt, który usprawni pracę firmy i
ułatwi wykonywanie pracownikom ich codziennych obowiązków.

...
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GOSPODARKA

W lipcu Polacy wpłacili do banków ponad 4 mld zł
W lipcu ponownie wzrosły depozyty gospodarstw domowych, stosunkowo duży był
też przyrost depozytów niemonetarnych instytucji finansowych.

FIRMY

Cineworld liczy na kolejne sukcesy
Cineworld zaciera ręce przed premierami długo wyczekiwanej nowej części
„Gwiezdnych Wojen” oraz dalszych przygód Jamesa Bonda. Spodziewa się
spektakularnych wyników w drugim półroczu.

FINANSE

800 mln wyłudzono ze SKOK Wołomin
800 mln zł wyłudzono łącznie ze SKOK w Wołominie ‐ ustaliła prokuratura
prowadząca śledztwo ws. wyłudzania kredytów w SKOK Wołomin.
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 GUS – inflacja w lipcu. 

 NBP – podaż pieniądza w lipcu, bilans płatniczy w
czerwcu. 

 USA – sprzedaż detaliczna w lipcu. 

 Firmy: KGHM, AmRest, Kęty – wyniki za  I
półrocze; Bioton  – ostatni dzień zapisów na
sprzedaż akcji po 7 zł  w wezwaniu NovoTek
Pharmaceuticals. 

Porównywarka oprocentowania rachunków i
lokat
Instytucja 1 :

Instytucja 2 :
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Kozieł: Gdy Chiny są
przeziębione, kicha
cały świat
Smoczy apetyt Państwa
Środka bardzo długo napędzał
globalny popyt na surowce,
maszyny i różnorakie dobra

konsumpcyjne.

Salik: Jak rozdałem
nasze miliardy
Tak jak –
najprawdopodobniej –
większość obywateli z
radością przyjmę możliwość
odpisania większej kwoty od

podatku i wcześniejszego przejścia na
emeryturę.

Osiecki: Polska kolej
odrobiła lekcje
Kolejarze szykują kolejne
wnioski o dotacje z unijnego
mechanizmu „Łącząc
Europę", z którego
finansowane są wielkie

europejskie przedsięwzięcia z zakresu
transportu, energetyki i sieci internetowych.

BIZNES

Firmy wciąż nie rezygnują z papierowej
dokumentacji

Majorka wprowadza podatek od turystów

Brytyjczycy przejęli Douglasa

MOJE PIENIĄDZE

Wysokie koszty nie pozwalają rozwinąć
skrzydeł

Hipoteki w obcej walucie będą mniej
kłopotliwe

Frankowe kredyty nie staną się opłacalne

NIERUCHOMOŚCI

Więcej magazynów na Śląsku

Galerie bez energii elektrycznej?

Jedno M w stolicy albo trzy na Śląsku

GOSPODARKA

PAIiIZ o programie GoArctic

W lipcu Polacy wpłacili do banków ponad 4 mld
zł

Deflacja nadal wygasa

FINANSE

800 mln wyłudzono ze SKOK Wołomin

PAIiIZ o przygotowaniach wejścia Polski do
azjatyckiego banku

Spadek zysków BPH

ENERGIANEWS

Iran wchodzi w paradę Gazpromowi

Osiągnięto porozumienie w sprawie złoża gazu
Lewiatan

Popłynie do nas prąd z Ukrainy

GIEŁDA

Odbicie indeksów na GPW
Pierwsze minuty handlu na warszawskiej giełdzie przebiegają pod znakiem
wzrostów głównych indeksów. Inwestorzy ochoczo zabrali się do odkupywania akcji
, solidnie przecenionych dzień wcześniej akcji.

BUDŻET I PODATKI

Najubożsi pod ochroną
Najmniej zarabiający Polacy nie powinni płacić podatków dochodowych –
proponuje opozycja.

NIERUCHOMOŚCI

Galerie bez energii elektrycznej?
Centra handlowe boją się wyłączeń prądu. Deklarują, że już ograniczają zużycie
energii ‐ np. rezygnując z części klimatyzatorów czy wyłączając ruchome schody.

PRACA

Przedsiębiorczy duch w pokoleniu Y
Aż 61 proc. przedstawicieli pokolenia Y na świecie deklaruje chęć zostania
przedsiębiorcą. Wierzą też w wartość edukacji, choć ponad połowa narzeka na
jakość studiów.

OPINIE I ANALIZY

Nasz wielki grecki kac
Z kryzysu greckiego Europa wyszła sfrustrowana. Z poczuciem rychłej klęski
zamiast sukcesu.
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