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Usprawnienie procesów biznesowych oraz zapewnienie zgodności z regulacjami prawnymi
to największe korzyści, jakie daje informatyzacja – wynika z badania, jakie redakcja „Businessman.pl Raport TELEINFO” przeprowadziła przy okazji XI Konkursu na najlepiej zinformatyzowane rmy i instytucje. Te nominowane do nagród najczęściej inwestowały w e-usługi,
ERP, modernizację infrastruktury sieciowej oraz BI.
Wojciech Gryciuk

D

owodem na to, że gdy po okresie
zapaści gospodarczej firmy zobaczyły światełko w tunelu i doszły
do wniosku, że bez dalszego inwestowania w IT nie będą w stanie efektywnie
wykorzystać nadarzających się okazji,
są ciągle rosnące nakłady na informatyzację (patrz tab. 1). W tym roku blisko
1/3 ankietowanych zadeklarowała, że
w ciągu ostatniego roku zainwestowała
w informatyzację ponad 4 mln zł, a dokładnie połowa, że ponad 1 mln zł, podczas gdy jeszcze 4 lata temu mogło się
tym pochwalić tylko 40 ankietowanych
na 100. W IT zawsze dużo inwestowały energetyka i sektor paliwowy, a także
banki i instytucje finansowe, ale relacje
między nimi nieco się odwróciły, od kiedy to sektor energetyczny musiał stawić
czoła uwolnieniu rynku energii. Nieco
gorzej wygląda na tym tle administracja państwowa, która w ostatnich latach
wstrzymywała się z realizacją dużych
projektów i można mieć jedynie nadzieję, że powstanie Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji z ministrem Bonim
na czele odwróci ten trend. Dużo słabiej
niż w latach poprzednich wypadł przemysł, a najsłabiej handel i usługi, czego
powodem może być m.in. to, że w podstawowe systemy IT te sektory już się
zaopatrzyły wcześniej, a ewentualna ich
modernizacja jest przewidziana na lata
przyszłe.

Tab. 1. Roczne nakłady na informatyzację (% wskazań)
Nazwa sektora
administracja

<50
tys. zł

50-100
tys. zł

100-500
tys. zł

9,1

9,1

18,2

banki i instytucje
nansowe

–

–

energetyka i przemysł
paliwowy

–

–

9,1

0,5-1
mln zł

1-2 mln zł

–

–

>4 mln zł

18,2

9,1

36,4

9,1

9,1

54,5

18,2

–

2-4 mln zł

–

–

100,0

FMCG

–

14,3

14,3

14,3

–

28,6

28,6

handel i usługi

40,0

20,0

40,0

–

–

–

–

przemysł budowlany
i drzewny

14,3

7,1

35,7

21,4

7,1

przemysł chemiczny
i inne

28,6

–

14,3

14,3

28,6

–

14,3

Wszystkie branże
ogółem

11,7

6,7

20,0

11,7

10,0

8,3

31,7

7,1

7,1

Źródło: TELEINFO 100

Tab. 2. Preferencje technologiczne dyrektorów ds. IT na świecie i w Polsce (%)
Globalnie

Globalnie

Polska

2009

2011

2011

BI

83

83

78

rozwiązania mobilne

68

74

76

wirtualizacja

75

68

81

Cloud Computing

33

60

49

zarządzanie procesami biznesowymi (BPM)

64

60

70

zarządzanie ryzykiem i zgodnością

71

58

59

portale samoobsługowe

66

57

63

praca zespołowa i sieci społecznościowe

54

55

37
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Źródło: IBM CIO Study 2011, w badaniu wzięło udział 3 000 dyrektorów IT z 71 krajów
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Plany inwestycyjne CIO na najbliższe 2-3 lata
Tab. 3. Sprzęt (%)*
Zakup
serwerów

Instalacja
lub wymiana
sieci

Wirtualizacja

Zakup
komputerów

Konsolidacja
serwerów

Zasilanie
awaryjne

administracja

70,0

60,0

55,0

40,0

30,0

20,0

banki i instytucje
nansowe

80,0

73,3

80,0

53,3

66,7

33,3

energetyka i przemysł
paliwowy

88,9

77,8

88,9

66,7

44,4

44,4

FMCG

57,1

71,4

50,0

57,1

42,9

42,9

handel i usługi

70,0

30,0

50,0

70,0

30,0

20,0

przemysł budowlany
i drzewny

65,0

50,0

50,0

60,0

25,0

25,0

przemysł chemiczny
i inne

66,7

66,7

44,4

55,6

33,3

33,3

Wszystkie branże
ogółem

70,1

60,8

58,8

55,7

38,1

29,9

Nazwa sektora

* - szczegółowe dane dotyczące serwerów, wirtualizacji oraz stanowisk komputerowych – na str. 6

Tab. 4. Oprogramowanie systemowe (%)*
Ujednolicenie systemów
operacyjnych
i sieciowych

Systemy
bezpieczeństwa

Bazy
danych

Internet/
intranet

Cloud
Computing

administracja

75,0

65,0

50,0

30,0

25,0

banki i instytucje
nansowe

86,7

73,3

60,0

60,0

6,7

energetyka i przemysł
paliwowy

100,0

77,8

55,6

44,4

22,2

FMCG

78,6

50,0

50,0

21,4

14,3

handel i usługi

70,0

50,0

30,0

20,0

30,0

przemysł budowlany
i drzewny

65,0

50,0

15,0

15,0

25,0

przemysł chemiczny
i inne

88,9

33,3

22,2

22,2

22,2

Wszystkie branże
ogółem

78,4

57,7

40,2

29,9

20,6

Nazwa sektora

:LG]LP\V]HU]HM
6WDQRZLP\VLOQą*UXSĊ.DSLWDáRZąG]LĊNLNWyUHM
MHVWHĞP\REHFQLZSRQDGNUDMDFK=DWUXGQLDP\
RNZ\VRNLHMNODV\VSHFMDOLVWyZ

* - szczegółowe dane dotyczące systemów bezpieczeństwa i baz danych – na str. 6

Tab. 5. Oprogramowanie biznesowe (%)*
Systemy
Obiegu
Dokumentów

ERP

CRM

BI/DW

Call Center

Systemy
branżowe

administracja

55,0

40,0

20,0

20,0

10,0

20,0

banki i instytucje
nansowe

60,0

13,3

46,7

26,7

60,0

20,0

energetyka i przemysł
paliwowy

100,0

88,9

55,6

77,8

55,6

55,6

FMCG

28,6

50,0

35,7

64,3

21,4

42,9

handel i usługi

40,0

40,0

40,0

10,0

30,0

-

przemysł budowlany
i drzewny

45,0

50,0

25,0

15,0

15,0

5,0

przemysł chemiczny
i inne

55,6

55,6

44,4

44,4

11,1

22,2

Wszystkie branże
ogółem

52,6

45,4

35,1

33,0

26,8

21,6

Nazwa sektora

-HVWHĞP\OLGHUHPQDSROVNLPU\QNX,7RUD]MHGQą
]QDMZLĊNV]\FKVSyáHNSURGXNXMąF\FK
RSURJUDPRZDQLHZ(XURSLH
/LF]QHUHIHUHQFMHSRWZLHUG]DMąĪHSRWUDILP\VSHáQLü
RF]HNLZDQLDQDMEDUG]LHMZ\PDJDMąF\FKNOLHQWyZ
]HZV]\VWNLFKVHNWRUyZJRVSRGDUNL
]HZV]\VWNLFKVHNWRUyZ
opr. wog

Plany na przyszłość
Ciekawych danych do spekulacji dostarczają tab. 3-5. Wynika z nich, że w ciągu najbliższych 2-3 lat ankietowani
najchętniej będą inwestować w ujednolicenie systemów operacyjnych i sieciowych (78,4% wskazań) oraz zakup
serwerów (70,1% wskazań). Jeśli chodzi
o oprogramowanie biznesowe, to największym zainteresowaniem mają się cieszyć
Systemy Obiegu Dokumentów (ponad
połowa wskazań), a nie ERP, CRM czy
BI, jak mogłoby się wydawać, a najmniejszym – systemy branżowe, które zapewne większość ankietowanych już posiada.
Zdumienie może natomiast budzić fakt,
że zaledwie 1/5 respondentów jest zainteresowana Cloud Computingiem (CC),
metodą korzystania z aplikacji w modelu
on-demand, którą intensywnie promują
tacy światowi potentaci, jak Google czy
Microsoft. Pamiętając o tym, kto deklarował największe wydatki na IT, nie budzi
zatem zdziwienia fakt, że największe plany inwestycyjne ma energetyka i sektor
paliwowy, chociaż sporo planuje przeznaczyć na informatyzację także sektor
bankowy, ignorując jedynie niemal całkowicie wspomniany już wcześniej CC i to
pewnie dlatego, że mu nie może zaufać
do końca.
Z punktu widzenia poszczególnych sektorów gospodarki w sprzęt zamierzają
najwięcej inwestować sektor energetyczno/paliwowy i finansowy, a tylko w niewielkim stopniu ustępuje im administracja i handel. Podobnie wygląda sytuacja
z oprogramowaniem systemowym za
wyjątkiem Cloud Computingu, do którego najbardziej przekonany jest sektor
handlu i usług.
W planowanych inwestycjach w oprogramowanie biznesowe prym niemal we
wszystkich kategoriach dzierży branża
energetyczno/paliwowa, jedynie w Call
Center ustępując sektorowi finansowemu. Administracja chce głównie inwestować w SOD (55,0%) i, co ciekawe,
w ERP (40%), a instytucje finansowe –
w SOD i Call Center (po 60%) oraz CRM
(46,7%), a dużo mniej chętnie w BiDW
(26,7%). Sektor FMCG myśli głównie
o inwestowaniu w BI/DW (64,3%), handel i usługi – w SOD, ERP i CRM (po

* - szczegółowe dane dotyczące Systemów Obiegu Dokumentów, ERP, CRM, BI/DW - na str. 6
Źródło: TELEINFO 100
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Plany inwestycyjne CIO na najbliższe 2-3 lata w szczegółach
Tab. 6. Serwery (%)
Nazwa sektora

intelowskie

uniksowe

kasetowe

ogółem

zakup

wymiana

rozszerzenie

65,0

25,0

20,0

administracja

50,0

15,0

20,0

30,0

banki i instytucje nansowe

60,0

46,7

60,0

banki i instytucje nansowe

60,0

26,7

26,7

40,0

energetyka i paliwa

77,8

33,3

66,7

energetyka i paliwa

55,6

44,4

44,4

33,3

FMCG

42,9

21,4

21,4

FMCG

50,0

14,3

14,3

35,7

handel i usługi

50,0

10,0

10,0

handel i usługi

30,0

-

-

20,0

przemysł budowlany i drzewny

45,0

25,0

5,0

przemysł budowlany i drzewny

15,0

-

10,0

10,0

przemysł chemiczny i inne

55,6

11,1

11,1

przemysł chemiczny i inne

22,2

-

11,1

22,2

Wszystkie branże ogółem

55,7

25,8

25,8

Wszystkie branże ogółem

40,2

13,4

17,5

26,8

Tab. 7. Sieci (%)

Tab. 12. Systemy Obiegu Dokumentów (%)
wewnętrzna
sieć WI-FI

PBX/IP
PBX

bramki
GSM

15,0

13,3
44,4

42,9

64,3

30,0

20,0

0,0

przemysł budowlany i drzewny

50,0

30,0

30,0

przemysł chemiczny i inne

66,7

22,2

44,4

Wszystkie branże ogółem

60,8

39,2

29,9

12,4

Nazwa sektora

LAN

administracja

60,0

40,0

20,0

banki i instytucje nansowe

73,3

46,7

energetyka i paliwa

77,8

77,8

FMCG

71,4

handel i usługi

WAN

Nazwa sektora

ogółem

15,0

administracja

55,0

5,0

-

50,0

6,7

13,3

banki i instytucje nansowe

33,3

11,1

energetyka i paliwa

ogółem

wymiana

rozszerzenie

14,3

14,3

20,0

60,0

33,3

13,3

33,3

44,4

11,1

55,6

FMCG

28,6

7,1

7,1

21,4

10,0

handel i usługi

40,0

30,0

-

10,0

0,0

5,0

przemysł budowlany i drzewny

45,0

20,0

-

25,0

11,1

11,1

przemysł chemiczny i inne

55,6

22,2

11,1

33,3

11,3

Wszystkie branże ogółem

52,6

20,6

5,2

33,0

Tab. 13. ERP (%)
serwerów

pamięci

komputerów

Nazwa sektora

ogółem

zakup

wymiana

rozszerzenie

administracja

55,0

45,0

25,0

10,0

administracja

40,0

5,0

-

banki i instytucje nansowe

80,0

73,3

46,7

20,0

banki i instytucje nansowe

13,3

6,7

-

6,7

energetyka i paliwa

88,9

77,8

44,4

11,1

energetyka i paliwa

88,9

33,3

22,2

66,7

FMCG

50,0

50,0

14,3

14,3

FMCG

50,0

-

-

42,9

handel i usługi

50,0

40,0

20,0

-

handel i usługi

40,0

10,0

-

30,0

przemysł budowlany i drzewny

50,0

40,0

10,0

20,0

przemysł budowlany i drzewny

50,0

5,0

10,0

40,0

przemysł chemiczny i inne

44,4

44,4

22,2

11,1

przemysł chemiczny i inne

55,6

11,1

11,1

33,3

Wszystkie branże ogółem

58,8

51,5

24,7

13,4

Wszystkie branże ogółem

45,4

8,2

5,2

36,1

40,0

Tab. 14. CRM (%)

Tab. 9. Komputery (%)
ogółem

zakup

wymiana

rozszerzenie

administracja

40,0

25,0

60,0

25,0

banki i instytucje nansowe

53,3

33,3

60,0

energetyka i paliwa

66,7

55,6

55,6

Nazwa sektora

ogółem

zakup

wymiana

rozszerzenie

administracja

20,0

10,0

5,0

5,0

26,7

banki i instytucje nansowe

46,7

26,7

6,7

13,3

11,1

energetyka i paliwa

55,6

11,1

22,2

33,3

FMCG

57,1

28,6

50,0

7,1

FMCG

35,7

21,4

7,1

14,3

handel i usługi

70,0

10,0

50,0

30,0

handel i usługi

40,0

10,0

-

30,0

przemysł budowlany i drzewny

60,0

20,0

60,0

25,0

przemysł budowlany i drzewny

25,0

10,0

-

10,0

przemysł chemiczny i inne

55,6

22,2

33,3

33,3

przemysł chemiczny i inne

44,4

11,1

-

33,3

Wszystkie branże ogółem

55,7

26,8

54,6

22,7

Wszystkie branże ogółem

35,1

14,4

5,2

16,5

Tab. 10. Systemy bezpieczeństwa (%)
Nazwa sektora
administracja

Tab. 15. BI/DW (%)

detekcja
oprogramowanie
ogółem
rewall
intruzów
antywirusowe

backup

Nazwa sektora

65,0

20,0

25,0

40,0

45,0

administracja

ogółem
20,0

zakup

wymiana

rozszerzenie

-

-

15,0

banki i instytucje nansowe

73,3

13,3

40,0

33,3

33,3

banki i instytucje nansowe

26,7

6,7

13,3

26,7

energetyka i paliwa

77,8

44,4

55,6

33,3

66,7

energetyka i paliwa

77,8

33,3

33,3

55,6

FMCG

50,0

14,3

14,3

28,6

35,7

FMCG

64,3

14,3

21,4

35,7

handel i usługi

50,0

-

10,0

10,0

20,0

handel i usługi

10,0

-

-

10,0

przemysł budowlany i drzewny

50,0

-

10,0

20,0

25,0

przemysł budowlany i drzewny

15,0

-

-

15,0

przemysł chemiczny i inne

33,3

22,2

33,3

33,3

33,3

przemysł chemiczny i inne

44,4

11,1

-

33,3

Wszystkie branże ogółem

57,7

14,4

24,7

28,9

36,1

Wszystkie branże ogółem

33,0

7,2

8,2

24,7

Źródło: TELEINFO 100

TELEINFO 100

opr. wog

Nazwa sektora

zakup

100,0

Tab. 8. Wirtualizacja (%)

6

Nazwa sektora

administracja

Nazwa sektora

40% wskazań), a przemysł budowlano-drzewny i chemiczny – w ERP i SOD.
Kolejne tabele 6-15 dostarczają bardziej
szczegółowych danych nt. planowanych
inwestycji IT w podziale na 3 kategorie:
zakup nowych rozwiązań po raz pierwszy, wymiana starych na nowe oraz rozszerzenie. Ich analiza także prowadzi do
ciekawych wniosków.

Tab. 11. Bazy danych (%)

Innowacyjne technologie
Nie umniejszając faktu konieczności poczynienia planów inwestycyjnych, zadaliśmy ankietowanym pytanie, które
z technologii IT mogą odegrać najważniejszą rolę w ich biznesie w nadchodzących 2-3 latach (tab. 16). W zakresie
biznesu najwyższe oceny zyskały komunikacja z klientem oraz dystrybucja treści za pomocą kanałów elektronicznych,
BI oraz CRM, co stoi jednak w pewnej
sprzeczności z planami inwestycyjnymi
ankietowanych (w BI i CRM chce zainwestować tylko ok. 1/3 ankietowanych).
W zakresie IT, przez co należy rozumieć
ułatwienie pracy działom informatyki,
najwięcej głosów oddano na konsolidację i wirtualizację (ale inwestować
w nie zamierza tylko 38,1% i 58,8%
respondentów), a mniej więcej po tyle
samo w optymalizację TCO, IT Governance, ITIL, SOA i Cloud Computing.
Najwięcej niejasności budzi to ostatnie
wskazanie, gdyż z tab. 3 wynika, że zainwestować w nie zamierza tylko 20,6%
ankietowanych.
Być może przekonanie do ważności
danej technologii to jedno, a zgoda od
decydentów na zainwestowanie w nią
to drugie. I tak może się właśnie dziać
w przypadku firm i instytucji biorących
udział w Konkursie. Żeby bliżej rozeznać
się w tym temacie, prosimy spojrzeć
na tab. 17, gdzie zamieszczono wskaźniki ekonomiczne informatyzacji firm
i instytucji biorących udział w badaniu.
Wynika z niej, że: liczba stanowisk komputerowych na 100 pracowników systematycznie rośnie: obecnie 66,4, podczas
gdy jeszcze 4 lata temu – 50,2, a liczba
informatyków zarówno na 100 pracowników, jak i na 100 stanowisk komputerowych utrzymuje się na tym samym
poziomie (1,7 i 2,6).

IT W GOSPODARCE

Tab.16. Rozwiązania IT, które mogą odegrać najważniejszą rolę w nadchodzących
2-3 latach (w skali 0-10)
A) W zakresie biznesu*
Komunikacja z klientem
przez Internet i urządzenia
mobilne

BI

CRM

Elektroniczne kanały
dystrybucji

administracja

7,1

6,3

5,6

6,5

banki i instytucje
nansowe

7,0

7,0

8,0

6,9

energetyka i przemysł
paliwowy

7,0

7,4

7,0

7,9

Nazwa sektora

FMCG

5,9

7,9

6,5

5,8

handel i usługi

8,4

7,0

8,7

7,2

przemysł budowlany
i drzewny

7,8

7,1

6,3

7,9

przemysł chemiczny
i inne

7,0

6,9

7,4

6,3

Wszystkie branże
ogółem

7,2

7,1

7,0

6,9

* - wśród innych rozwiązań wymieniono PPM, automatyzację procesów A2A, e-usługi, Smart Grid, automatykę i telemetrię, Smart
Metering, inteligentne sieci, systemy do mierzenia sentymentu do marki, informacje o produktach własnych z rynku, wspomaganie
produkcji

B) W zakresie IT*
Konsolidacja/
wirtualizacja

Zarządzanie
projektami

Optymalizacja
TCO

IT
Governance

ITIL

SOA

Cloud
Computing

administracja

6,8

7,0

6,1

7,2

6,1

6,1

5,9

banki i instytucje
nansowe

7,2

6,9

6,4

6,0

7,1

6,4

4,5

energetyka i
przemysł paliwowy

6,7

7,7

7,2

7,6

5,9

6,1

5,8

FMCG

7,2

7,0

5,9

6,9

5,9

6,4

5,4

handel i usługi

9,0

6,4

8,4

7,7

7,0

8,8

8,3

przemysł budowlany
i drzewny

7,5

6,4

4,9

4,8

5,1

4,2

4,8

przemysł chemiczny
i inne

7,5

5,8

6,5

4,7

5,3

4,8

7,6

Wszystkie branże
ogółem

7,3

6,8

6,4

6,3

6,0

5,9

5,7

Nazwa sektora

* - wśród innych wymieniono konsumeryzację, optymalizację procesów oraz Enterprise Architecture

Tab. 17. Wskaźniki ekonomiczne informatyzacji
Liczba stanowisk
komputerowych na 100
pracowników

Liczba
informatyków na
100 pracowników

Liczba informatyków
na 100 stanowisk
komputerowych

administracja

85,2

1,2

1,4

banki i instytucje nansowe

88,3

3,9

4,4

energetyka i przemysł paliwowy

46,9

1,6

3,4

FMCG

63,5

1,1

1,7

handel i usługi

98,8

3,0

3,0

przemysł budowlany i drzewny

58,2

0,9

1,5

Nazwa sektora

przemysł chemiczny i inne

61,8

0,9

1,5

Wszystkie branże ogółem

66,4

1,7

2,6

opr. wog
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Operator telekomunikacyjny
dla biznesu oraz administracji państwowej
Nazwa:

EXATEL SA

Profil:

Operator telekomunikacyjny dla biznesu oraz administracji państwowej, zarządzający najnowocześniejszą siecią telekomunikacyjną w kraju, o dł. 20 tys. km. kabli światłowodowych.

Historia:

EXATEL powstał z połączenia dwóch polskich operatorów telekomunikacyjnych o ponad10-letniej
tradycji: Tel-energo i Telbanku, specjalizujących się w obsłudze wymagających i strategicznych
branż, w tym: operatorskiej, bankowo-finansowej i energetycznej. Początki działalności Spółki
sięgają 1993 r.

Charakterystyka oferty:

 usługi operatorskie,
 transmisja danych,
 usługi internetowe,
 usługi głosowe,
 usługi dodane.

”

info@exatel.pl
struktura fizyczna VPN MPLS

Wdrożenie usługi VPN (Virtual Private Network), wspieranej przez technologię
MPLS (Multi-Protocol Label Switching), jest jednym z najbardziej efektywnych
sposobów optymalizacji usług transmisji danych i głosu. Umożliwia połączenie
oddalonych od siebie lokalizacji klienta w jedną, ustrukturyzowaną i wydzieloną
sieć korporacyjną, gwarantując szybką i bezpieczną komunikację
pomiędzy wszystkimi oddziałami. Przesyłane dane są całkowicie odizolowane od
publicznego Internetu, a właściwe zabezpieczenia chronią przed niepowołanym
dostępem osób trzecich.
Wysoką jakość usługi VPN MPLS potwierdzają oferowane przez nas gwarancje
parametrów jakościowych transmisji (Quality of Service), a także podział ruchu
na różne klasy usługowe (Class of Service) z możliwością zdefiniowania
priorytetów transmisji dla kluczowych danych.

Zdzisław Nowak
prezes zarządu

EXATEL był prekursorem rozwiązań VPN w Polsce. Obecnie jest jednym z największych dostawców usług VPN MPLS dla bankowości oraz sektora administracji publicznej. Do grupy klientów EXATEL inwestujących w sieć VPN MPLS dołącza też coraz więcej przedsiębiorstw z innych branż m.in. energetyki i przemysłu.
EXATEL, przewidując rosnące zapotrzebowanie na pasmo, rozbudował swoją
sieć.Dziś dysponuje jedną z najbardziej innowacyjnych sieci szkieletowych w
Europie, o przepływności 40 Gb/s w technologii IPoDWDM.

EXATEL SA
Rok założenia: 1993
Siedziba: Warszawa
Spółki zależne:
NOM, ENERGO-TEL, e-TELBANK

ponad

166

wdrożeń

VPN

zrealizowanych dla dużych firm i sektora administracji publicznej

REFERENCJE
RAIFFEISEN BANK POLSKA SA
Świadczenie usługi transmisji danych dla ponad 80 lokalizacji Raiffeisen Bank Polska SA
na potrzeby sieci rozległej IP VPN, realizowanej na bazie nowoczesnej technologii MPLS.

AGENCJA RESTRUKTURYZACJI
I MODERNIZACJI ROLNICTWA
Wybudowanie rozległej sieci transmisji
danych na bazie nowoczesnej technologii
MPLS (325 lokalizacji). Sieć łączy centralę
i jednostki terenowe agencji, umożliwia
sprawne zarządzanie funduszami unijnymi,
w tym składanie wniosków na dotacje.

MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI

GRUPA CIECH

Wybudowanie jednej z największych w kraju
rozległych sieci transmisji danych VPN MPLS
(432 lokalizacje). Dzięki wdrożonej usłudze
firmy i osoby prywatne uzyskały centralny,
jednolity i łatwy dostęp do różnych rejestrów
sądowych m.in. Ksiąg Wieczystych, KRS.

Wdrożenie usługi VPN MPLS Konwergentny,
umożliwiającej transmisję danych i realizację połączeń głosowych z zastosowaniem
technologii VoIP dla 7 spółek Grupy Ciech,
w tym 2 poza Polską. Usługi zapewniają
redukcję kosztów połączeń telefonicznych,
gwarantują bezpieczną transmisję danych.

Kontakt:
EXATEL SA, ul. Perkuna 47, 04-164 Warszawa, Tel. 22 340 60 50, 801 104 427, e-mail: info@exatel.pl
TELEINFO 100
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Tab. 18. Ważność inwestycji
w IT (w skali 0-10)
Nazwa sektora
administracja

Ocena średnia
6,9

banki i instytucje
nansowe

8,2

energetyka i przemysł
paliwowy

8,6

FMCG

Tab. 19. Obszary, w których IT najbardziej wspiera działalność biznesową
(w skali 0-10)
Rodzaj

Tab. 23. Finansowanie
projektów IT (%)

Tab. 22. Wielkość przychodów/
dotacji budżetowych
przeznaczanych na IT (%)

Ocena średnia

IT W GOSPODARCE

Nazwa sektora

usprawnienie procesów biznesowych

8,3

zapewnienie zgodności z regulacjami prawnymi

7,8

konsolidacja operacji biznesowych

7,5

administracja

0,7

zwiększenie innowacyjności produktów i usług

7,5

zwiększenie skuteczności dotarcia i wykorzystania informacji biznesowych

7,3

banki i instytucje
nansowe

7,0
1,0

Nazwa sektora

Środki własne

Fundusze UE

Leasing

Kredyty

Raty

administracja

71,2

22,9

-

-

-

banki i instytucje nansowe

96,4

0,7

0,7

2,1

-

energetyka i przemysł
paliwowy

93,3

1,1

0,6

3,3

1,7

FMCG

90,0

4,5

1,8

0,1

3,5

%

redukcja kosztów

6,5

7,6

energetyka i przemysł
paliwowy

zwiększenie lojalności klientów

6,2

FMCG

5,3

handel i usługi

7,7

poprawienie efektywności działania pracowników

6,1

handel i usługi

6,5

handel i usługi

85,8

7,5

3,3

3,3

-

przemysł budowlany
i drzewny

precyzyjniejsze dotarcie do klientów i rynku

5,7

6,1

pogłębienie relacji z klientami

5,6

przemysł budowlany
i drzewny

1,4

przemysł budowlany
i drzewny

86,7

3,6

5,3

2,2

2,2

przemysł chemiczny
i inne

7,2

zwiększenie ekspansji na nowych rynkach

5,6

przemysł chemiczny
i inne

0,8

przemysł chemiczny i inne

74,4

1,3

15,0

9,4

-

Wszystkie branże
ogółem

skuteczniejsze zarzadzanie zmianą

5,5

7,3

tworzenie nowych źródeł przewagi konkurencyjnej

4,3

Wszystkie branże
ogółem

3,1

Wszystkie branże ogółem

85,1

7,0

3,3

2,4

1,1

Podniesienie
wydajności pracy

Uporządkowanie i
unowocześnienie
rmy

Poprawa procesów
zarządczych

Obniżenie kosztów

Wzrost
konkurencyjności

7,9

7,9

7,8

7,3

6,8

Usługi telekomunikacyjne

Infrastuktura systemowo-sprzętowa

Aplikacje biznesowe

Procesy biznesowe

administracja

9,1

5,7

4,7

4,0

banki i instytucje nansowe

7,0

4,0

4,3

3,0

Niski lub
trudny do
oszacowania
zwrot
z inwestycji

Niechęć
pracowników

Utrudnienia
w pracy
w czasie
realizacji
wdrożenia

Zbyt długi
czas
realizacji
projektów

Trudności
z pozyskaniem
dostawców
i wykonawców

administracja

7,0

4,3

4,4

3,9

4,6

3,6

energetyka i przemysł paliwowy

5,0

3,2

3,7

2,0

banki i instytucje
nansowe

5,7

5,3

3,8

4,0

5,1

2,8

FMCG

6,3

5,0

2,2

1,6

energetyka i przemysł
paliwowy

5,5

5,0

4,9

4,8

5,1

3,8

handel i usługi

5,9

5,3

6,0

6,0

FMCG

6,2

5,4

3,2

4,0

4,0

3,3

przemysł budowlany i drzewny

5,8

4,3

4,6

2,0

handel i usługi

7,3

4,4

6,6

4,3

2,7

2,8

przemysł chemiczny i inne

5,6

6,0

4,7

6,0

przemysł budowlany
i drzewny

6,8

4,8

3,9

4,8

3,9

2,8

Wszystkie branże ogółem

6,7

4,7

4,1

3,3

przemysł chemiczny
i inne

7,6

6,5

4,6

3,3

3,4

3,6

Wszystkie branże
ogółem

6,6

5,1

4,3

4,2

4,2

3,2

Nazwa sektora

Znaczenie informatyki w biznesie
Osobna kategoria pytań dotyczyła znaczenia IT w biznesie postrzeganego oczami
CIO. Jeśli chodzi o ważność inwestycji
w IT (tab. 18), to najwyższe oceny otrzymała ona od sektora energetyczno-paliwowego i finansowego, administracja była
gdzieś pośrodku, a najsłabiej wypadł sektor
budowlany. Wśród obszarów, w których IT
najbardziej wspiera działalność biznesową
(tab. 19), najwięcej głosów zebrało usprawnianie procesów biznesowych oraz zapew-

TELEINFO 100

Nazwa sektora

Finansowanie
projektów/
ceny
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Tab. 24. Korzystanie z outsourcingu (%)

Tab. 21. Najistotniejsze bariery przy podejmowaniu decyzji o inwestycjach w teleinformatykę
(w skali 0-10)

nienie zgodności z regulacjami prawnymi,
a stosunkowo mało poprawienie efektywności działania pracowników oraz uzyskanie przewagi konkurencyjnej. Stoi to nieco
w sprzeczności z korzyściami, jakich biznes
oczekuje od IT (tab. 20), bo podniesienie
wydajności pracy jest tam stawiane na
pierwszym miejscu na równi z uporządkowaniem i unowocześnieniem firmy.
To, jak biznes postrzega informatykę przekłada się na poziom inwestowania w IT.
Finansowanie projektów jest postrzegane

jako bariera nr 1 przy zakupie technologii IT, a jako nr 2 – niski lub trudny do
oszacowania zwrot z inwestycji (tab. 21).
Na IT nadal nie przeznacza się jakichś
oszałamiających kwot (tab. 22), przy czym
zdecydowanie przewodzą w tym obszarze
banki i sektor handlowo-usługowy, a najgorzej wypada administracja oraz przemysł.
Nie umniejsza to faktu, że projekty IT są finansowane głównie ze środków własnych,
bo z funduszy UE korzysta w tym zakresie
głównie administracja (tab. 23).

Tab. 25. Wykorzystanie Internetu (%)
opr. wog

Tab. 20. Korzyści oczekiwane
od inwestycji w IT
(w skali 0-10)

Nazwa sektora

Kontakty
Płatności
z
elektroniczne
klientami

Kontakty
z
dostawcami

Promocja
Zakup
Sprzedaż
za pomocą
Poszukiwanie
Intranet
towarów
towarów
E-learning
własnego
pracowników
(zamówienia) (zamówienia)
portalu

Uczestnictwo
w platformach
e-handlu

Badanie
opinii
klientów

Promocja
za pomocą
sieci
społecz.

administracja

70,0

65,0

50,0

80,0

80,0

75,0

40,0

5,0

40,0

10,0

40,0

25,0

banki i instytucje
nansowe

100,0

86,7

73,3

80,0

80,0

60,0

66,7

60,0

66,7

40,0

46,7

26,7

energetyka i
przemysł paliwowy

100,0

77,8

88,9

88,9

77,8

88,9

88,9

66,7

66,7

55,6

44,4

22,2

FMCG

78,6

85,7

78,6

57,1

71,4

64,3

64,3

57,1

21,4

50,0

28,6

28,6

handel i usługi

70,0

70,0

70,0

50,0

60,0

60,0

60,0

60,0

50,0

50,0

30,0

30,0

przemysł budowlany
i drzewny

85,0

90,0

95,0

65,0

60,0

75,0

80,0

45,0

20,0

45,0

15,0

15,0

przemysł chemiczny
i inne

66,7

77,8

77,8

66,7

55,6

55,6

66,7

55,6

44,4

55,6

33,3

55,6

Wszystkie branże
ogółem

81,4

79,4

75,3

70,1

70,1

69,1

64,9

45,4

41,2

40,2

33,0

26,8

opr. wog
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Najbardziej cenieni dostawcy IT zdaniem CIO

IT NA USŁUGACH MARKETINGU
Aby sprostać nowym wymaganiom, dyrektorzy marketingu powinny zwiększyć swoje kompetencje w zakresie technologii cyfrowych. Wielu z nich nie czuje się bowiem wystarczająco
przygotowanych do radzenia sobie chociażby ze wzrostem danych, czy mediami społecznościowymi – wynika z badania IBM CMO Study 2011.

IT W GOSPODARCE

Komputery PC (%)

Serwery (%)

Dell 34,1%

Dell 53,6%

B

12
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aktualności tradycyjne założenia, kompetencje i strategie marketingu masowego.
Dyrektorzy marketingu na całym świecie
doskonale zdają sobie sprawę ze zmian,
z jakimi będą musieli się zmierzyć. Obok
tradycyjnych źródeł informacji, takich jak

(Acer, MSI, Sony i Toshiba)

Fujitsu-Siemens 3,6%
HP 25,0%

Asus 4,8%

badania rynku i porównania z konkurencją, najbardziej proaktywni spośród nich
już teraz eksplorują nowe źródła danych
cyfrowych, aby lepiej poznać oczekiwania
klientów i obywateli.
opr. wog

Preferencje technologiczne dyr. ds. marketingu (jako % wskazań)
Globalnie

Polska

media społecznościowe

82

76

wdrożenie zintegrowanego rozwiązania do zarządzania
obecnymi i potencjalnymi klientami (CRM)

81

79

Kategoria

narzędzia do analizy zachowań klientów

81

75

rozwiązania mobilne

80

78

zarządzanie treścią

73

72

aplikacje na tablety

72

62

spójny obraz klienta

70

66

narzędzia do pracy grupowej

68

56

prognozowanie

66

61

zarządzanie reputacją

63

53

optymalizacja wyników w wyszukiwarkach internetowych

62

70

zarządzanie kampaniami

61

48

karty wyników

56

30

e-mailing

46

46

HP 29,3%

Globalnie

Polska

wzmacnianie lojalności/wsparcia dla marki

67

72

projektowanie materiałów dla klientów do wykorzystania
w urządzeniach mobilnych

57

56

wdrożenie CRM

56

65

uznanie mediów społecznościowych za kluczowy kanał
kontaktów z klientami

56

21

monitorowanie marki poprzez media społecznościowe

51

58

pomiar zwrotu z inwestycji (ROI) w technologie cyfrowe

47

40

przeprowadzanie analizy transakcji online/ofine

45

44

opracowanie struktury kontroli, wytycznych, strategii itp.
w zakresie interakcji z mediami społecznościowymi

37

38

osiąganie zysków z tytułu obecności w mediach
społecznościowych

29

36

uzyskanie całościowego wglądu w łańcuch dostaw

24

21

źródło: IBM CMO Study 2011

IBM 32,9%

Systemy operacyjne i sieciowe (%)

Bazy danych (%)

Microsoft 60,3%

Microsoft 41,6%

Novell 1,3%
VMware 2,6%
HP 2,6%
Sun Microsystems 3,8%
(obecnie Oracle)

IBM 12,8%

Cisco 3,8%

IBM 11,7%
Oracle 35,1%

Linux 12,8%

Systemy ERP (%)

Inne 5,2%

(Progress, Ingres, PostgreSQL)

MySQL 6,5%

Systemy ERP polskiej produkcji (%)

Comarch 33,6%

SAP 57,5%
COIG 11,1%

Inne 27,8%

(Enova, Impuls, Junisoftex,
Profesal i Simple)

DMZ 2,5%
QAD 5%

Asseco 11,1%

Oracle 5%

Priorytety w obliczu upowszechnienia technologii cyfrowych dyr. ds. marketingu (%)
Rodzaj

(Fujitsu Siemens
i Sun Microsystems
-obecnie Oracle)

Inni 4,8%

Lenovo 8,4%

adanie zostało przeprowadzone w
połowie 2011 r. na grupie 1734
dyrektorów ds. marketingu z 64
krajów, z czego 72 było z Polski. Wyniki
globalne istotnie się różnią od wyników
dla naszego kraju. Na świecie ankietowani
mniej więcej tyle samo głosów oddali na
konieczność inwestowania w technologie
wspierające: interakcję z mediami społecznościowymi, zarządzanie relacjami
z klientami (CRM), narzędzia do analizy
zachowań klientów (BI) oraz rozwiązania
mobilne. W Polsce średnia była o 5% niższa przy nieco innej też kolejności na czołowych miejscach. Zadziwiać może fakt,
że za inwestycjami w karty wyników opowiedziało się tylko 30% ankietowanych,
podczas gdy na świecie – 56%.
Jeszcze większe różnice pojawiły się w
priorytetach dyr. ds. marketingu wobec
upowszechnienia technologii cyfrowych.
Polscy najczęściej głosowali za koniecznością wzmacniania lojalności dla marki
oraz wdrożeniem zintegrowanych systemów do zarządzania relacjami z klientami, a niemal całkowicie zlekceważyli
uznanie mediów społecznościowych za
kluczowy kanał kontaktów z klientem.
Świat na pierwszym miejscu też postawił
na wzmacnianie lojalności dla marki, ale
w mniejszym stopniu niż to miało miejsce
w przypadku Polski; a w drugiej kolejności
opowiedział się za szerszym wykorzystywaniem urządzeń mobilnych i traktowaniem
mediów społecznościowych jako głównego
kanału kontaktów z klientem.
Wszystko to oznacza, że wraz z nadejściem
ery mediów społecznościowych tracą na

Inni 3,6%

IFS 7,5%

Microsoft 22,5%

BPSC 16,7%

Systemy CRM (%)*

Systemy BI (%)*

Oracle 44%

SAS 5,7%

SAP 37,1%

Inne 5,8%

(QlickView, Teradata)

Inne 12%

(Pivotal, Update,
SugarCRM)

Microsoft 20%
* - wśród polskich dostawców najczęściej wymieniano Comarch

IBM 14,3%
SAP 24%

Microsoft 17,1%

opr. wog

IT W GOSPODARCE

Oracle 20,0%

* - wśród polskich dostawców najczęściej wymieniano Comarch
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WYNIKI
WYNIKI XI
XI KONKURSU
KONKURSU NA NAJLEPIEJ
ZINFORMATYZOWANE
ZINFORMATYZOWANE FIRMY I INSTYTUCJE

PRZEMYSŁ BUDOWLANO-MONTAŻOWY
Złoty Laur
Ceramika Paradyż

Wyróżnieni

Atlas
Centrum Usług Wspólnych Mota-Engil Central Europe
Rehau

Nominowani

Elektromontaż Poznań
NDI

ADMINISTRACJA
ADMINISTRACJAIISŁUŻBY
SŁUŻBYUŻYTECZNOŚCI
UŻYTECZNOŚCIPUBLICZNEJ
PUBLICZNEJ
Złoty
Laur
Złoty Laur

ENERGETYKA I PRZEMYSŁ PALIWOWY
Złoty Laur

Nagroda
Nagrodaspecjalna
specjalna(dla
(dlaspółki
spółkicelowej)
celowej)

Wyróżnieni

Państwowe
PaństwoweGospodarstwo
GospodarstwoLeśne
LeśneLasy
LasyPaństwowe
Państwowe
Pl.2012
Pl.2012

Wyróżnieni
Wyróżnieni

Komisja
KomisjaNadzoru
NadzoruFinansowego
Finansowego
Wojskowy
WojskowyInstytut
InstytutMedyczny
Medyczny
Zakład
ZakładUbezpieczeń
UbezpieczeńSpołecznych
Społecznych

Nominowani
Nominowani

Komenda
KomendaGłówna
GłównaPolicji
Policji
ZXC
ZXC

Gdańskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej
Grupa ENERGA
Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM
PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna

Nominowani

PKP Energetyka

ADMINISTRACJA
ADMINISTRACJATERYTORIALNA
TERYTORIALNA
Złoty
ZłotyLaur
Laur

MAŁE I ŚREDNIE PRZEDSIĘBIORSTWA (MSP)
Złoty Laur

Wyróżnieni
Wyróżnieni

Wyróżnieni

Nominowani
Nominowani

Nominowani

Podlaski
PodlaskiUrząd
UrządWojewódzki
Wojewódzki
Urząd
UrządMiejski
MiejskiwwGliwicach
Gliwicach
Urząd
UrządMiasta
MiastaRadlin
Radlin
Urząd
UrządMiasta
MiejskiSzczecin
w Szczecinie
Urząd
Koninie
UrządMiejski
Miasta w
Konin
Urząd
UrządMiasta
MiastaPrzasnysz
Przasnysz

Winezja.pl

Astor
Neckermann Polska
SKY CLUB
Nomanet
PPHU Knittex

BANKI,
BANKI,UBEZPIECZENIA
UBEZPIECZENIAIIINSTYTUCJE
INSTYTUCJEFINANSOWE
FINANSOWE
Złoty
ZłotyLaur
Laur

FMCG
Złoty Laur

Wyróżnieni
Wyróżnieni

Wyróżnieni

Alior
AliorBank
Bank

Allianz
AllianzPolska
Polska
BankZachodni
ZachodniWBK
WBK
Bank
SopockieTowarzystwo
TowarzystwoUbezpieczeń
UbezpieczeńErgo
ErgoHestia
Hestia
Sopockie

Nominowani
Nominowani

ProvidentPolska
Polska
Provident
UniqaTU
TU
Uniqa

14
14

Grupa LOTOS
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Kraft Foods Polska
Kompania Piwowarska
Laboratorium Kosmetyczne Dr Irena Eris
Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Piątnicy
Philip Morris Polska

Nominowani

Drosed
ZXC
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KONKURS NA NAJLEPIEJ ZINFORMATYZOWANE FIRMY I INSTYTUCJE

W NOWEJ FORMULE

ADMINISTRACJA I SŁUŻBY
UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ

W I. etapie w każdej z 7 kategorii branżowych wyłoniono po 6 rm/instytucji nominowanych,
w II. ustalono zdobywców Złotych Laurów oraz wyróżnień. W sumie nagrodzono 31 uczestników.

Złoty Laur

F

ormuła Konkursu uległa istotnej
zmianie w stosunku do lat ubiegłych. Tym razem ocenie podlegały trzy najciekawsze projekty IT zrealizowane w latach 2010-2011. Zmiana
miała na celu zwiększenie rotacji na
miejscach nagrodzonych w kolejnych
edycjach Konkursu. W latach poprzednich, kiedy to oceniano ogólny poziom
informatyzacji uczestników zdarzało się,
że jak jakaś firma przeprowadziła zaawansowany projekt IT, to w kolejnych
edycjach Konkursu mogła od niego odcinać kupony nawet przez kilka kolejnych
lat. Obecnie nie będzie to już możliwe,
a to pozwoli nagradzać uczestników za
mniejsze projekty, ale za to z jakichś powodów wyjątkowe.
Przebieg Konkursu
Tegoroczny konkurs został przeprowadzony w 7 kategoriach branżowych: administracja i służby użyteczności publicznej;
administracja terytorialna; banki, ubezpieczenia i instytucje finansowe; budownictwo i przemysł drzewny; energetyka
i przemysł paliwowy, MSP oraz FMCG.
W I. etapie Kapituła Konkursu w każdej
kategorii nominowała po 6 firm i instytucji (łącznie 42) na podstawie materiałów
udostępnionych na stronie elektronicznej
Konkursu przez jego uczestników.
W II. etapie przeprowadzono głosowanie
internetowe, w wyniku którego w każdej
kategorii wskazano zdobywcę Złotego
Lauru oraz po kilku wyróżnionych. Ostatecznie Kapitała Konkursu przyznała 7
nagród głównych, 1 nagrodę specjalną
(dla spółki celowej) oraz 23 wyróżnienia,
co łącznie dało 31 nagród.
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Co zgłaszano najczęściej
Na uwagę zasługuje statystyka kategorii projektów, zgłoszonych do Konkursu
(patrz tabelka obok). To co może zdumiewać najbardziej, to pojawienie się aż 25
kategorii projektów, przy czym w 18 przypadkach nie były to zgłoszenia jednostkowe. Najwięcej zgłoszeń było z zakresu szeroko rozumianych usług elektronicznych,
co raczej nie powinno nikogo dziwić, ale
niewiele ustępowały im systemy ERP, co –
mając na uwadze od jak dawna są dostępne na rynku – jest dosyć niespodziewane.
W większości przypadków firmy chwaliły
się jednak po prostu wymianą starej wersji
systemu na najnowszą, nie tylko bardziej
funkcjonalną, ale i dużo bardziej wydajną.
Niemal o połowę mniej zgłoszono projektów z szeroko rozumianej modernizacji
sieci LAN/WAN, a także z obszaru BI. Konieczność rozbudowy infrastruktury sieciowej w dobie przesyłania coraz większej
ilości informacji nikogo nie może dziwić,
sedno tych projektów tkwi jednak w szczegółach, takich jak wydajność, dostępność
czy bezpieczeństwo. BI to z kolei obszar,
w który – jak wynika z raportu IBM CIO
Study 2011 (str. 3) – główni informatycy
w skali globalnej inwestują najchętniej,
a i polscy stawiają go na 2. miejscu zaraz
za wirtualizacją. Do Konkursu stosunkowo
niewiele zgłoszono dedykowanych rozwiązań branżowych (niecałe 5%), co może
oznaczać, że większość potrzeb biznesowych można obecnie zaspokoić za pomocą
standardowych systemów dostępnych na
rynku. Wyniki w poszczególnych kategoriach i krótka prezentacja zgłoszonych projektów – na kolejnych stronach Raportu.
opr. wog

Kategorie projektów zgłoszonych przez
uczestników Konkursu
Kategoria rozwiązania

Procent zgłoszeń

e-usługi

13,8

ERP

13,0

sieci LAN/WAN

8,1

BI

7,3

integracja systemów IT

4,9

Unied Communication

4,9

dedykowane systemy biznesowe

4,9

wirtualizacja

4,1

mobilny dostęp

4,1

CRM

3,3

EDI

2,4

architektura SOA

2,4

Service Desk

2,4

GIS

1,6

system obiegu dokumentów

1,6

zarządzanie drukiem

1,6

BPM

1,6

zarządzanie projektami

1,6

Call Center/Contact Center

1,6

inne*

4,9

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe
Centralizacja Systemu Informatycznego Lasów Państwowych (SILP)
 Informatyczne stanowisko leśniczego
 Zarządzanie dostępem i pracą sieci WAN

Nagroda specjalna (dla spółki celowej)
Pl.2012

 System zarządzania projektami (CA Clarity)

Wyróżnieni
Komisja Nadzoru Finansowego

 System Nadzoru nad Obrotem
 Program migracji systemów
 Portal KNF dla podmiotów nadzorowanych

Wojskowy Instytut Medyczny
 Zintegrowany System Szpitalny
 Cyfryzacja radiologii
 Zintegrowana komunikacja

Zakład Ubezpieczeń Społecznych

 Platforma Usług Elektronicznych (PUE)
 Elektroniczna Platforma Wymiany Danych (EPWD)
 Jednolity model obsługi zgłoszeń (Portal IT)

Nominowani
Komenda Główna Policji
 e-Posterunek

* - aukcje on-line, chmura prywatna, MES, zarządzanie
jakością, zarządzanie produkcją oprogramowania, zarządzanie
ryzykiem
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Złoty Laur

2011 2011

PGL LASY PAŃSTWOWE
W krótkim czasie LP dokonało centralizacji głównego systemu informatycznego SILP umożliwiając w tym samym czasie
dostęp do niego wszystkim leśniczym, a przy okazji istotnie
usprawniając mechanizmy dostępu do sieci rozległej. Projekt
wdrożono w zaledwie trzy miesiące.

L

asy Państwowe obsługiwane są
przez zintegrowany system informatyczny (SILP), z którego korzysta ok. 17 tys. użytkowników we wszystkich jednostkach organizacyjnych LP.
W jego skład wchodzi wiele podsystemów
współpracujących ze sobą w architekturze rozproszonego przetwarzania danych, zapewniających zarówno bieżące
przetwarzanie danych transakcyjnych,
jak i wspomaganie procesów zarządzania i kontroli poprzez wyspecjalizowane
systemy operujące na danych zagregowanych i odpowiednio przetworzonych
w ramach centralnej dla całej organizacji
hurtowni danych. Najważniejszym składnikiem SILP jest system LAS, który zapewnia przetwarzanie danych transakcyjnych w niespełna 471 jednostkach organizacyjnych i bez którego nie mogłaby
działać żadna inna aplikacja wchodząca
w skład SILP. Co ważne, jest to system
w pełni zintegrowany z zaimplementowaną i ściśle przestrzeganą zasadą jednokrotnej rejestracji dokumentu źródłowego. Od systemu klasy ERP odróżnia go
to, że jest zbudowany wokół specyficznej
dla LP bazy danych opisów taksacyjnych,
której cechą unikalną jest przeprowadzany corocznie proces aktualizacji o zmiany
wynikające z zaszłych zdarzeń gospodarczych.
Centralizacja SILP
Projekt centralizacji SILP był naturalną
konsekwencją prac związanych z roz18
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wojem informatyzacji LP, a głównymi
przyczynami jego uruchomienia były –
z jednej strony mała wydajność systemu
i przestarzała technologia, a z drugiej
rosnące wymagania jego użytkowników.
W jego ramach przeprowadzono integrację systemu LAS do jednego Centralnego Ośrodka Przetwarzania Danych
(COPD) oraz jego scalenie z wybranymi
podsystemami centralnymi SILP, a także
migrację wszystkich jednostek LP z systemu rozproszonego do centralnego.
Pierwotną wersję systemu LAS wykonała

Nagrodzone projekty

 Centralizacja głównego
systemu IT
 Informatyczne
stanowisko leśniczego
 Zarządzanie dostępem
i pracą w sieci WAN
w 1994 r. na zamówienie LP nieistniejąca
już austriacka firma SDS. Gdy w 2006 r.
część systemu z powodu problemów wydajnościowych została przeniesiona ze starej platformy PA-RISC na nową x86, stało
się oczywiste, że taki stan musi być przejściowy. Struktura organizacyjna i działalność LP narzuciła zastosowanie modelu centralnego, który początkowo planowano zrealizować w oparciu o 17 CPD

umiejscowionych w biurach dyrekcji
regionalnych. W wyniku doświadczeń
zebranych podczas wdrożenia pilotażowego oraz zmiany topologii sieci WAN LP
na początku 2009 r. pojawiła się realna
możliwość pełnej centralizacji systemu
i umieszczenia go w jednym Centralnym
Ośrodku Przetwarzania Danych (COPD).
W pierwotnym projekcie centralizacji
stary system rozproszony, który pracował
niezależnie w prawie 500 lokalizacjach,
miał się przekształcić w nowy produkt,
działający w 17 lokalizacjach. LP szybko
jednak doszło do wniosku, że SILP powinien być scalony i eksploatowany w 1 lokalizacji, ale wiązało się to z włączeniem
w system bądź pełnej z nim integracji
różnych serwisów centralnych SILP, które powstały w ostatnich latach niejako
spinając rozproszony system LAS. Bez
tego byłby on co prawda systemem centralnym, ale procedury jego komunikacji
z pozostałymi podsystemami centralnymi SILP działałyby tak, jakby był on
systemem rozproszonym. Rozpoczęty
we wrześniu 2010 r. proces migracji ponad 400 jednostek zakończył się pełnym
sukcesem. Ostatnia jednostka LP została
zmigrowana 22 grudnia 2010 r. w założonym czasie i budżecie.
Stanowisko leśniczego
Przy okazji centralizacji SILP przygotowano rozwiązanie informatyczne udostępniające jego zasoby leśniczym (ok. 5,5
tys. użytkowników). Dotychczas obsługujący komputery naręczne byli, z nielicznymi wyjątkami, dostawcami danych. Po
centralizacji i dodatkowym wyposażeniu
w komputery klasy PC z dostępem do
Internetu są pełnoprawnymi użytkownikami SILP, mogącymi sporządzać dokumenty w wersji elektronicznej, co niesłychanie przyspiesza obieg informacji
w całej organizacji.

Podstawowym założeniem przy opracowaniu rozwiązania było zachowanie jak
najmniejszych kosztów na sprzęt, oprogramowanie oraz wdrożenie i utrzymanie środowiska. Każdy z leśniczych został
wyposażony w pamięć flash, na której ma
zainstalowany odpowiednio zmodyfikowany system operacyjny z rodziny linux,
zawierający wszystkie potrzebne do pracy
elementy, które można uruchomić na dowolnym komputerze, także bez systemu
operacyjnego i dysku. Rozwiązanie takie
nie wymaga opłat licencyjnych, a brak
możliwości kasowania i zapisu na pamię-

LASY PAŃSTWOWE W LICZBACH
1 dyrekcja generalna
17 dyrekcji regionalnych
23 zakłady
430 nadleśnictw
5 500 leśnictw
17 000 użytkowników systemów IT
25 000 pracowników
ci flash w praktyce eliminuje potrzebę
administracji systemem (do zapisywania
danych i poczty służy wyodrębniona przestrzeń na karcie SD). Zastosowane rozwiązania umożliwiły szybkie wdrożenie
projektu w całej organizacji przy bardzo
niskim nakładzie kosztów i niewielkiej
pracochłonności związanej z administracją systemem. Z problemem dostępności
Internetu w leśniczówkach poradzono
sobie w ten sposób, że w lokalizacjach,
gdzie nie było możliwe doprowadzenie
łącza kablowego albo brakowało zasięgu
sieci 3G, stosowana jest łączność CDMA
lub satelitarna.
– Przy okazji realizacji obu powyższych
projektów nastąpiła w LP swoista rewolucja informatyczna, podczas której udało się wprowadzić wiele nowoczesnych
rozwiązań takich jak wirtualizacja przetwarzania, nie mówiąc o serwerowni
centralnej czy centrum zapasowym – powiedział Mariusz Błasiak, naczelnik Wydziału Informatyki Dyrekcji Generalnej
Lasów Państwowych.
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– Kapitałem zdobytym, którego nie można przecenić jest fakt, że bezpośredni
udział w pracach związanych z budową
systemu w zasadniczy sposób zwiększyły wiedzę informatyczną pracowników
IT w LP. Dotyczy to także bezpośrednich
użytkowników SILP, a w szczególności
„stanowiska leśniczego”, któremu powodzenie tego projektu dało najwięcej korzyści związanych z dostępem do informacji. Łatwość dostępu do danych oraz
stabilność systemu centralnego zaktywizowała także pracowników realizujących
swoje zadania na poziomie Regionalnych
Dyrekcji oraz Dyrekcji Generalnej. Do
czasu centralizacji korzystali oni tylko z
danych przetworzonych przez hurtownię
danych. W tym modelu nie było możliwe,
bez angażowania pracowników poszczególnych jednostek, wykonanie szeregu
obowiązków związanych z prowadzonym
nadzorem. Obecnie zadania te realizują
samodzielnie – podsumowuje Mariusz
Błasiak.
Zarządzanie dostępem
Każdy z użytkowników systemów informatycznych LP posiada uprawnienia w systemach i aplikacjach tworzonych i użytkowanych przez LP. Początkowo wszystkie
systemy były oddzielnymi systemami posiadającymi własne bazy użytkowników,
co przekładało się na to, że posiadali oni
często ok. 20 różnych loginów oraz haseł
i zarządzanie nimi było nie tyle trudne, co
prawie niemożliwe. Przy tak dużej i rozproszonej organizacji, jak LP pojawiał się
też problem identyfikacji pracowników,
który był szczególnie newralgiczny w ważnych biznesowo aplikacjach jak portal
aukcyjny (portal leśno-drzewny), dostęp
do sieci WAN z Internetu czy autoryzacja i bezpieczeństwo przekazywanych
dokumentów. To właśnie z tych powodów
stworzono infrastrukturę umożliwiającą
maksymalne uproszczenie zarówno autoryzacji użytkowników w systemach LP
(ok. 12 tys. biurowych i 6 tys. w terenie),
jak i administrowanie tym procesem za
pomocą spersonalizowanych kart kryptograficznych identyfikujących użytkowników w całej organizacji.
opr. wog

Marian Pigan
dyrektor generalny
Lasów Państwowych

”
”

– Przykładamy ogromną wagę do wykorzystania narzędzi informatycznych i konsekwentnie realizujemy proces informatyzacji.
System Informatyczny Lasów Państwowych,
gromadzący i przetwarzający dane, wspomaga zarządzanie lasami, planowanie działań
gospodarczych i nadzór nad nimi. Drewno
z lasów państwowych można kupować
przez internet – w Portalu Leśno-Drzewnym
i aplikacji e-drewno. Dla leśników oznacza to
odciążenie od żmudnych prac administracyjnych oraz możliwość poświęcenia większej
ilości czasu na inne ważne sprawy związane
z pielęgnacją lasu.

Mariusz
Błasiak

naczelnik
Wydziału Informatyki
Dyrekcji Generalnej
Lasów Państwowych

– Przy okazji realizacji projektu „Centralizacja SILP” nastąpiła w Lasach Państwowych
swoista rewolucja informatyczna, która ma
bezpośredni pozytywny wpływ na działalność
całej naszej organizacji. Kapitałem zdobytym,
którego nie można przecenić jest fakt, że bezpośredni udział w pracach związanych z budową systemu w zasadniczy sposób zwiększyły
wiedzę pracowników IT w LP.
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Nagroda Specjalna

PL.2012

2011 2011

PL.2012 koordynuje i monitoruje realizację ponad 700
projektów związanych z EURO 2012 o wartości ponad
115 mld zł. Nie byłoby to możliwe bez wykorzystania technologii informatycznych, w tym zaawansowanego systemu do
zarządzania projektami.

P

l.2012 to spółka celowa Ministerstwa Sportu i Turystyki, która
odpowiada za koordynację przygotowań instytucji rządowych, miast-gospodarzy oraz innych organizacji do
Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej
UEFA 2012 (Euro 2012), które odbędą
się w Polsce i na Ukrainie w czerwcu
przyszłego roku. Jej zadaniem jest z jednej strony zagwarantowanie pełnego
przygotowania stadionów, infrastruktury transportowej, zakwaterowania oraz
gotowości służb ratowniczych, a z drugiej opracowanie i wdrożenie planów
dla służb bezpieczeństwa i służb medycznych, jednostek komunikacji, promocji i marketingu oraz szkoleń związanych z tymi obszarami. To niezwykle
odpowiedzialna misja wymagająca kontaktów z blisko 700 interesariuszami,
śledzenia co się dzieje z budową stadionów i autostrad oraz tego wszystkiego,
co powinno sprawnie działać w trakcie Mistrzostw: transportu lotniczego
i kolejowego, Stref Kibiców, miejskich
projektów towarzyszących, opieki medycznej, zapewnienia bezpieczeństwa,
a także wolontariatu. Opóźnienie w realizacji któregokolwiek z projektów mogłoby stanowić problem dla sprawnej
organizacji EURO 2012, a to oznacza,
że PL.2012 nie może sobie pozwolić na
jakiekolwiek błędy.
Zarządzanie projektami
Przy dziewięciu pracownikach Biura Zarządzania Projektami i gwałtownie ro20
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snącej liczbie tychże, PL.2012 musiała
skonsolidować i scentralizować wszystkie
informacje, aby zachować kontrolę nad
projektami. Nadzorowanie projektów stawało się coraz trudniejsze także dlatego,
że współpracujące ze spółką organizacje
wykorzystywały różne narzędzia do przechowywania informacji. PL.2012 potrzebowała więc jednego rozwiązania, które
mogło być wykorzystywane przez wszystkich jej partnerów oraz które wspierałoby najlepsze praktyki zarządzania. Tylko
pełny obraz wszystkich projektów mógł
bowiem zagwarantować, że przygotowania do Euro 2012 zostaną zakończone na

Nagrodzony projekt

 W administracji publicz-

nej nikt przed PL.2012 nie
wdrożył wcześniej na taką
skalę narzędzia do zarządzania projektami. Polska nie
jest jednak pierwszym krajem,
który z niego korzysta przy
realizacji tak dużego i skomplikowanego przedsięwzięcia.
Wcześniej używali go m.in. organizatorzy Mistrzostw Świata
w piłce nożnej w RPA w 2010
r., a obecnie stosują go organizatorzy Igrzysk Olimpijskich
w Londynie w 2012 r.

czas, a koszty nie przekroczą założonego
budżetu. Początkowo do zarządzania
bazą wiedzy używano MS SharePointa,
ale bardzo szybko okazało się, że jest ono
niewystarczające. Pod koniec 2009 r. zapadła decyzja, że spółka wykorzysta do
tego celu CA Clarity, zaawansowane narzędzie klasy PPM (Project and Portfolio
Management). Uwzględniając specyfikę
EURO 2012 system trzeba było jednak
skastomizować i rozbudować o dodatkowe funkcjonalności. Efektem tych działań było stworzenie rozwiązania wiernie oddającego skomplikowaną rzeczywistość poszczególnych obszarów merytorycznych. Jego wdrożenie zaczęło się
w styczniu 2010 r.,a już po 3 miesiącach
mógł być wykorzystywany do zarządzania wszystkimi projektami i działaniami
PL.2012, w czym duża zasługa jego pracowników, którzy bardzo silnie się w nie
zaangażowali. Rozpoczęty miesiąc później proces wdrażania systemu u interesariuszy trwa tak naprawdę do dziś, bo
sukcesywnie dołączają oni nowe projekty do oficjalnego procesu przygotowań.
Najlepsze praktyki
Aktualnie w systemie jest założonych
709 loginów, z czego 252 użytkowników
posiada prawo do edycji danych w projektach, a reszta – do odczytu. Ponieważ informacje o projektach i zadaniach
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przechowywane są w jednej, wspólnej dla
wszystkich bazie danych, umożliwia to
codzienne monitorowanie statusu ich realizacji. Użytkownicy systemu szczególnie chwalą funkcjonalność informującą,
kiedy należy podjąć daną decyzję i kto
jest za nią odpowiedzialny, co jest możliwe dzięki temu, że każda czynność musi
być odnotowana w systemie. Sprzyja to
transparentności działania PL.2012, która jest zobligowana do regularnego przygotowywania zaawansowanych raportów
dla Ministerstwa Sportu i Turystyki. PPM
usprawnia też tworzenie raportów związanych z dofinansowaniem z UE, a to
dzięki łatwemu sposobowi wyszukiwania
informacji, które są niezbędne do składania kolejnych wniosków czy rozpisywania
przetargów.
opr. wog

KOMENTARZ EKSPERCKI

Michał
Olszewski

”
dyrektor
Biura
Zarządzania
Projektami

– Zebranie informacji o naszych projektach
w jednym miejscu pozwala zapanować
nad przygotowaniami do Euro 2012, które
zamierza odwiedzić rekordowa liczba blisko
miliona gości. Sprawnie działający system
zarządzania projektami PPM w połączeniu
z doświadczeniem zespołu projektowego
zwiększa szanse zidentyfikowania kluczowych
ryzyk i zadbania, by nie przekształciły się
w realne problemy.

700 PROJEKTÓW NA EURO 2012
MICHAŁ FURMAN
Country Manager
CA Technologies

W

CA CLARITY

Administracja prezydenta USA, Barack'a Obamy, była
w stanie zaoszczędzić olbrzymie kwoty poprzez monitorowanie, selekcję i priorytetyzację projektów rządowych
na łączną kwotę 76 mld USD (www.itdashboard.gov).
Podejście projektowe do wydatków administracji jest skutecznym rozwiązaniem do ograniczenia ryzyk i nadmiernych kosztów inwestycji. W Polsce zdecydowała się na
to firma PL.2012, która skutecznie zarządza ponad 700
projektami związanymi z organizacją EURO 2012 o łącznej wartości 33 mld USD, wykorzystując rozwiązanie do
zarządzania projektami CA Clarity.
Wdrożenie systemu przełożyło się na usprawnienie
komunikacji i współpracy pomiędzy organizatorami,
uczestnikami i sponsorami imprez, zwiększenie nadzoru nad finansami i kontrolą kosztów, a także podejmo-

wanie bardziej świadomych decyzji biznesowych. Dzięki
przechowywaniu i udostępnianiu informacji o projektach
za pośrednictwem centralnego repozytorium, z jednego
miejsca można nadzorować kontakty, budżety, harmonogramy i zasięg projektów, a także związane z nimi potencjalne zagrożenia.
Szczególnie przydatne w pracy menedżerów okazały się
pulpity nawigacyjne, za pomocą których można szybko
identyfikować projekty wykazujące opóźnienia w stosunku do harmonogramu.
CA Clarity PPM to wiodący na rynku produkt firmy CA
Technologies do zarządzania projektami i ich portfelem,
z którego obecnie korzysta na świecie ponad 1 300 firm.
W styczniu 2011 r. został uznany przez firmę analityczną
IDC za lidera rynku.
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Wyróżnienie

Wyróżnienie

KOMISJA NADZORU
FINANSOWEGO
Sprawowanie nadzoru na sektorem nansowym przez KNF
jest związane z koniecznością przetwarzania dużej ilości danych przyrastających w tempie ponad 20 GB dziennie. Nie byłoby to możliwe bez używania wyranowanych narzędzi IT.

K

omisja Nadzoru Finansowego
sprawuje nadzór nad sektorem
bankowym, rynkiem kapitałowym, ubezpieczeniowym i emerytalnym
w celu zapewnienia ich prawidłowego
funkcjonowania. Ponieważ jej działalność jest unikatowa, nie istnieje rynek
rozwiązań IT, z którego KNF mogłaby
czerpać gotowe rozwiązania.
System Nadzoru nad Obrotem
Podstawową przyczyną zainicjowania
prac nad nową koncepcją systemu nadzoru były rosnące wymagania ze strony
KNF co do funkcjonalności używanych
w nadzorze narzędzi analitycznych.
W efekcie, siłami głównie Departamentu Informatyki KNF, powstała hurtownia
danych wyposażona w narzędzia umożliwiające analizowanie operacji wykonywanych na rynku i ułatwiające prze-

Wyróżnione projekty

 Nadzór nad obrotem
 Migracja systemów
 Portal KNF
twarzanie dużego wolumenu danych
pochodzących z różnych źródeł, w tym
z GPW i z KDPW.
Program migracji systemów
Po przyłączeniu nadzoru bankowego do
KNF konieczne było zapewnienie informatycznych narzędzi nadzorczych.
W pierwszym okresie korzystał on z na22
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rzędzi znajdujących się w środowisku
NBP, jednak koszty dostępu do nich były
bardzo wysokie. To było powodem przeniesienia ich funkcjonalności do KNF,
a także zapewnienia zasilania danymi
z NBP. Za najbardziej innowacyjne należy
uznać zastąpienie wielu rozwiązań dedykowanych jedną hurtownią danych i zintegrowanym systemem raportowym oraz
stworzenie w środowisku KNF repliki systemu sprawozdawczego, którą następnie
przystosowano do wymagań KNF, zachowując jednocześnie możliwość replikacji
danych z baz w NBP. Obecnie korzysta z
niego 400 użytkowników.
Portal KNF
KNF od dawna odczuwał potrzebę stałego monitorowania procesów zachodzących w podmiotach nadzorowanych
i szybkiego oraz bezpiecznego komunikowania się, w szczególności w sytuacjach kryzysowych.
Receptą stał się portal KNF do szybkiej
i bezpiecznej komunikacji pomiędzy
nadzorem a podmiotami nadzorowanymi z sektora bankowego i kapitałowego,
który umożliwia wymianę informacji
o charakterze niepublicznym przy spełnieniu najwyższych standardów bezpieczeństwa. Kompleksowe testy bezpieczeństwa, w tym niezależny audyt
bezpieczeństwa systemu, zakończone
zostały wynikiem pozytywnym. Po wdrożeniu pilotażowym z udziałem kilkudziesięciu podmiotów nadzorowanych,
z dniem 25 lipca 2011 r. rozpoczęto jego
eksploatację produkcyjną.
opr. wog

Dariusz Łazar
dyrektor
Departamentu
Informatyki

”

- Współczesny rynek finansowy opiera się
w dużym stopniu na realizacji operacji
finansowych przy wykorzystaniu narzędzi
informatycznych; towarzyszy temu ciągły
wzrost szybkości i strumienia realizowanych
transakcji. Coś co dla normalnych uczestników rynku jest zjawiskiem pozytywnym,
niesie również za sobą nowe wyzwania dla
nadzoru. Zarówno skracający się czas realizacji, jak i rosnący wolumen wykonywanych
na rynku operacji powoduje, że tradycyjne
metody nadzorcze oparte na dokumentach
należy wspomagać nowoczesnymi narzędziami. W tym właśnie miejscu niezwykle istotną
rolę odgrywa informatyka w KNF. Dzięki
Informatyce stało się możliwe szybkie odczytywanie i analizowanie zdarzeń pojawiających się na rynku finansowym oraz szybkie
reagowanie na powstałe nieprawidłowości.
Można zatem powiedzieć, że Informatyka
KNF współtworzy nowoczesny nadzór finansowy w Polsce.

WOJSKOWY
INSTYTUT MEDYCZNY
Jeden z największych szpitali w Polsce i jedyne Centrum Urazowe dla Województwa Mazowieckiego może uchodzić za lidera
w służbie zdrowia w obszarze informatyzacji. Wdrożenie zintegrowanego systemu szpitalnego zrewolucjonizowało jego działanie.

N

ajważniejszym z obecnie realizowanych projektów jest „TeleMed-Net – medyczna platforma naukowo-diagnostyczna”, w ramach której powstanie hurtownia danych medycznych
oraz podstawy IT do modelowania procesów w ochronie zdrowia. Wcześniej świętowano cyfryzację radiologii oraz uruchomienie komunikacji zintegrowanej na potrzeby
Centrum Urazowego.
Zintegrowany System Szpitalny
Projekt zakładał wdrożenie elektronicznej
historii choroby zapewniając przepływ informacji o chorym w trakcie i po procesie
leczenia, integrując 38 klinik w szpitalu wie-

Wyróżnione projekty

 Zintegrowany System
Szpitalny
 Cyfryzacja radiologii
 Komunikacja
zintegrowana
loprofilowym oraz takie systemy informatyczne, jak szpitalny, obrazowy i laboratoryjny celem wspólnej wymiany informacji na
potrzeby medycznego BI. Największym wyzwaniem była skala wdrożenia oraz jego wieloprofilowość. Wymagało to integracji systemów konkurujących na rynku, a ewenementem było utworzenie medycznego BI.
Z systemu korzysta obecnie cały instytut,
czyli 3,3 tys. pracowników. Projekt jest dofinansowany z funduszy UE.

Cyfryzacja radiologii
W ramach tego projektu wdrożono cyfrowe RTG oraz radiologię pośrednią, cyfryzacji poddano także Poradnię Badań Piersi. Wymagało to wdrożenia odpowiedniego
sprzętu i oprogramowania dla ucyfrowienia
wyników obrazowych oraz wprowadzenia
nowej organizacji pracy Klinik i Zakładów.
Wszystkie oddziały wyposażono w stacje
diagnostyczne (łącznie 37), a także zapewniono integrację oprogramowania opisowego, list roboczych i zleceń z systemu
szpitalnego wraz z odsyłaniem wyników
opisowych i obrazowych badań. W zakresie odbioru wyników i dostępu do nich
korzysta cały instytut, w zakresie generowania wyników badań – Zakład Radiologii, Poradnia Badania Piersi i Zakład
Medycyny Nuklearnej. Koszt wdrożenia
– 10 mln zł, z czego 85% zostało pokryte
z funduszy UE.
Komunikacja zintegrowana
W ramach projektu wdrożono komunikator Microsoft Lync zintegrowany z bramką
VOIP, centralką Asterisk oraz oprogramowaniem korporacyjnej poczty elektronicznej Exchange i platformą komunikacji Sharepoint po to, by komunikacja głosowa oraz
wideo była dostępna w modelu on-line i to
w praktyce bezkosztowo. Jego celem było
m.in. umożliwienie prowadzenia wideokonferencji na linii Centrum Urazowe – inne
szpitale, tymczasem podłączono do systemu oddziały szpitala funkcjonujące w ramach Centrum Urazowego. Projekt w 85%
był dofinansowany z funduszy UE.
opr. wog

gen. bryg.
dr hab. n. med.
Grzegorz
Gielerak

”
”
dyrektor
Wojskowego
Instytutu Medycznego

– Informatyka, a właściwie optymalnie
dobrane narzędzia zarządzania, które ona
dziś oferuje są szansą dla jednostek systemu
ochrony zdrowia. W przypadku Wojskowego
Instytutu Medycznego to także podstawa
optymalnego działania w obszarze leczenia
i kształcenia oraz efektywnej pracy Centrum
Urazowego dla dobra jego pacjentów.

ppłk mgr inż.
Piotr Murawski
dyrektor
Wydziału
Teleinformatyki

– Zadaniem działu IT jest praca na rzecz
wsparcia nowoczesnej opieki medycznej.
Wdrażając nasze projekty pośrednio przyczyniamy się do realizacji misji Instytutu:
„Zdrowie i życie człowieka jest najwyższym
celem naszego działania”.
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ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ
SPOŁECZNYCH
ZUS inwestuje niemałe środki w elektroniczne systemy do
obsługi ponad 44 mln klientów. Poprawia to nie tylko jakość
świadczonych usług, ale przyczynia się także do wzrostu
zaufania obywateli do tej instytucji.

Z

US jest instytucją, która działa
w bezpośrednim kontakcie z milionami obywateli. Płatnicy składek dostarczają ponad 20 mln dokumentów ubezpieczeniowych w związku
z czym pracownicy ZUS wysyłają do
klientów decyzje i informacje, również
w postaci papierowej. To sprawia, że
IT jest jednym z głównych czynników
usprawniających pracę Zakładu.
E-usługi
Platforma Usług Elektronicznych (PUE)
jest wdrażana w celu ograniczenia konieczności składania wizyt klientów w placówkach ZUS oraz ponoszenia kosztów
związanych z obsługą dokumentacji papierowej. Jej uruchomienie zwiększy dostępność e-usług, a także umożliwi obywatelom wgląd w dane zewidencjonowane na indywidualnych kontach. Waż-

Wyróżnione projekty

 Platforma e-usług
 Elektroniczna Platforma
Wymiany Danych
 Portal IT
ną rolę będzie tu odgrywał Nowy Portal
Informacyjny, za pośrednictwem którego
każdy klient będzie mógł załatwić każdą
sprawę w Zakładzie. Ważnym elementem PUE jest też System Kierowania Ruchem, który jest wdrażany w blisko 300
placówkach ZUS w całym kraju.
24
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Całkowity koszt wdrożenia – 101,5 mln zł,
z czego 85% finansowane jest z funduszy UE.
Elektroniczna Platforma
Wymiany Danych
O ile PUE ma pomóc klientom w kontaktach z ZUS, o tyle Elektroniczna Platforma
Wymiany Danych (EPWD) ma usprawnić
pracę blisko 47 tys. jego pracowników. Rejestracja korespondencji wpływającej do
ZUS będzie się wtedy odbywać w jednym
narzędziu, a integracja z aplikacjami dziedzinowymi ułatwi obsługę oraz pozwoli na
automatyzację czynności w ramach zdefiniowanych procesów. Co więcej, aplikacja
umożliwia systematyczne śledzenie stanu
realizacji spraw oraz terminowości ich obsługi. To ogromne ułatwienie dla pracowników, bo rocznie do Zakładu wpływa ok.
17 mln wniosków.
Jednolity model obsługi zgłoszeń
ZUS postawił sobie za cel doskonalenie jakości świadczonych usług IT ze
szczególnym naciskiem na satysfakcję
użytkownika, co przy tak rozbudowanej
strukturze organizacyjnej było sporym
wyzwaniem. Przedmiotem projektu było
wdrożenie jednorodnego, przyjaznego
w obsłudze wewnętrznego portalu będącego pojedynczym punktem kontaktu
pomiędzy służbami IT ZUS a użytkownikami systemów IT. Nową jakością było
wykorzystanie podejścia procesowego
do zarządzania działem IT z uwzględnieniem wsparcia przez usługi IT poziomu procesów biznesowych.
opr. wog

2011 2011
Dariusz
Śpiewak

”
”
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wiceprezes
ds. informatyki

– Informatyka to klucz do optymalizacji działalności naszej firmy, jak i do szerokiej dostępności usług. Zbieranie składek i ewidencjonowanie ich na indywidualnych kontach
naszych klientów, a także wypłata świadczeń
to dziś już procesy informatyczne.

Grażyna
Lisowska

dyrektor
Departamentu
Rozwoju Usług IT

– Informatyzacja ZUS to elektroniczny dostęp
do świadczonych przez nas usług oraz skrócenie czasu obsługi klientów. To także elektroniczne przelewy i przekazy pocztowe. Z kolei
elektroniczna wymiana danych zmniejsza
ilość dokumentacji w formie papierowej, a to
przekłada się na ograniczenie wydatków.

Złoty Laur
Urząd Wojewódzki
Wojewódzki
Podlaski Urząd

System Elektronicznego
ElektronicznegoZarządzania
Zarządzania Dokumentami
Dokumentami (EZD)
(EZD)
 System
Wdrażanie EZD
EZD ww 77 urzędach
urzędach wojewódzkich
wojewódzkich
Wdrażanie
Cyfrowy Urząd
Urząd 22 (e-usługi
(e-usługi dla
dla województwa
województwa podlaskiego)
podlaskiego)
 Cyfrowy

Wyróżnieni
Miejski w
w Gliwicach
Gliwicach
Urząd Miejski

Portal Intranetowy
Intranetowy Miasta
Miasta
 Portal
Miejski System
System Informacji
Informacji Przestrzennej
Przestrzennej (GIS)
(GIS)
 Miejski
Usprawnienie zarządzania
zarządzania ruchem
ruchem ww mieście
mieście
 Usprawnienie

Miasta Radlin
Radlin
Urząd Miasta

Elektroniczny System
SystemWspomagania
WspomaganiaZarządzania
Zarządzania
 Elektroniczny
Instalacja hotspotów
hotspotów na
na terenie
terenie miasta
miasta
 Instalacja
Udział ww projekcie
projekcie „Sprawny
„Sprawny Samorząd”
Samorząd”(SOD,
(SOD,EZD,
EZD,BIP)
BIP)
 Udział

Miasta Szczecin
Urząd Miejski
w Szczecinie

Kompleksowe zarządzanie
zarządzanie nansami
nansami miasta
miasta (ERP)
(ERP)
 Kompleksowe
Zarządzanie oświatą
oświatą za
za pomocą
pomocą aplikacji
aplikacji webowej
webowej
 Zarządzanie
Infrastruktura teletechniczna
teletechniczna łącząca
łącząca UM
UM zz różnego
różnego rodzaju
rodzajusłużbami
służbami
 Infrastruktura

Nominowani
Miasta Przasnysz
Przasnysz
Urząd Miasta

Objęcie terenu
terenu miasta
miasta siecią
sieciąWi-Fi
Wi-Fi
 Objęcie
Informatyzacja UM
UM
 Informatyzacja
Udział ww realizacji
realizacji projektów
projektów kluczowych
kluczowych Marszałka
MarszałkaWojewództwa
Województwa
 Udział
Mazowieckiego (EA
(EAii BW)
BW)
Mazowieckiego

MiejskiKonin
w Koninie
Urząd Miasta
Wirtualizacja serwerów
serwerów
Wirtualizacja
Rozbudowa
Rozbudowa sieci
sieciWAN
WAN
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Złoty Laur

Podlaski Urząd Wojewódzki
Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku (PUW) to pierwszy urząd w Polsce, który zamienił dokument papierowy
na cyfrowy i umożliwił prowadzenie postępowań administracyjnych od początku do końca wyłącznie w postaci
elektronicznej.

S

ystem Elektronicznego Zarządzania Dokumentami (EZD) wdrożono w PUW niemal natychmiast
po wejściu w życie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów wprowadzającego
nową instrukcję kancelaryjną, co miało
miejsce w styczniu 2011 r. Chociaż walka z przyzwyczajeniami, mentalnością
oraz utrwaloną papierową biurokracją
nie była łatwa, obecnie tylko elektronicznie jest już prowadzonych w urzędzie
ponad 320 rodzajów spraw, czyli ponad
połowa wszystkich, a to ewenement na
skalę ogólnopolską. Nie dość, że system
powstał siłami własnego działu IT, to jeszcze z powodzeniem może być stosowany
przez inne jednostki administracji rządowej. Doświadczenia, jakie w tym obszarze
zebrało PUW mają ogromny wpływ na
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otoczenie legislacyjne e-administracji poprzez wskazywanie praktycznych wskazówek w zakresie prawa związanego ze
stosowaniem tego typu rozwiązań w administracji, nie mówiąc o współudziale
w pracach nad nowelizacją ustawy o informatyzacji.
Tak szybkie wdrożenie EZD było możliwe dzięki temu, że to właśnie w PUW
na zlecenie MSWiA przeprowadzono
w 2010 r. pilotażowe wdrożenie systemu elektronicznego zarządzania dokumentacją w celu weryfikacji przyjętych
założeń projektu nowej instrukcji kancelaryjnej. Na podstawie prac programistycznych, dokonywanych w trakcie
pilotażu oraz analizy wymagań wobec
planowanych zmian, a także ze względu
na przestarzałą architekturę poprzed-

niego, komercyjnego systemu, podjęto
decyzję o zaprzestaniu kontynuowania
rozbudowy systemu EOD i napisaniu
nowego systemu EZD. Ponadto pilotażowe wdrożenie wpłynęło pozytywnie na
jakość aktów prawnych sankcjonujących
zarządzanie elektroniczną dokumentacją oraz pozwoliło na wykorzystanie
rezultatów prac prowadzonych w PUW
w procesie „elektronizacji” innych urzędów administracji publicznej.
EZD w praktyce
System EZD to nowoczesna i dostosowana do potrzeb administracji aplikacja, która w samym PUW obsługuje 450
urzędników. System został zintegrowany
z Elektroniczną Platformą Usług Administracji Publicznej (ePUAP), dzięki czemu
umożliwia automatyczną komunikację
z innymi podmiotami, traktując centralną platformę w sposób przezroczysty dla
użytkowników. Wysyłka dokumentu elektronicznego do innego urzędu polega na
przygotowaniu dokumentu w systemie
EZD i wyborze nazwy urzędu lub wielu
urzędów, wskazując tym samym ich adresy elektronicznych skrzynek podawczych
na ePUAP. Po wysłaniu dokumentu lub
dokumentów trafiają one na wskazane
skrzynki ePUAP innych urzędów, a w systemie EZD automatycznie pojawiają się
urzędowe potwierdzenia odbioru wystawione przez ePUAP w imieniu każdego
podmiotu, z którym się komunikowano.
Jest to wygodne narzędzie do korespondencji seryjnej wychodzące naprzeciw
potrzebom praktycznego osiągania interoperacyjności i generowania oszczędności związanych z czasem i kosztami korespondencji.
Prace nad EZD jednak nie ustają, bo
docelowo ma się on stać systemem klasy ERP. System zostanie wyposażony
w silnik procesów, tak by poza procesami
związanymi z załatwianiem spraw mógł

wspomagać funkcjonowanie urzędu w zakresie procesów wspierających i zarządczych. To zupełnie nowe podejście do obsługi administracji, traktujące urząd jak
przedsiębiorstwo, którym należy zarządzać korzystając z najlepszych praktyk
z powodzeniem stosowanych w biznesie.

Nie tylko dla PUW
Swoją wiedzą i doświadczeniami zdobytymi w trakcie ostatnich lat oraz stosowaną praktyką PUW dzieli się z zainteresowanymi podmiotami publicznymi, które
zwracają się do niego z licznymi pytaniami związanymi z praktyczną implementacją nowej instrukcji kancelaryjnej.
Promuje też dobre praktyki w dziedzinie wdrażania rozwiązań teleinformatycznych w administracji organizując
konferencje oraz spotkania robocze. To
jednak nie wszystko. Dzięki temu, że
system EZD powstał siłami PUW, jest
własnością Skarbu Państwa, może być
wykorzystywany przez inne jednostki administracji na różnych polach eksploatacji. Obecnie PUW wdraża go w 7 innych

Nagrodzone projekty

 System Elektronicznego
Zarządzania
Dokumentami (EZD)
 Wdrażanie EZD w 7 urzędach wojewódzkich
 E-usługi dla województwa podlaskiego
urzędach wojewódzkich (w Krakowie,
Opolu, Gdańsku, Olsztynie, Kielcach,
Lublinie i Warszawie), a liczba podłączonych stanowisk sięga już kilku tysięcy.
W 2012 r. PUW rozpoczyna wdrożenie
systemu EZD w administracji zespolonej
województwa podlaskiego (kolejne jakieś
3 tys. stanowisk pracy). Niewykluczone
też jest wdrożenie w innych zainteresowanych województwach. W ten sposób
terenowa administracja rządowa zostanie wyposażona w jednolite systemy za-
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rządzania elektroniczną dokumentacją
połączone ze sobą za pomocą platformy
ePUAP, tworząc tym samym wyjątkowo skuteczną sieć wartości urzędów ze
sobą współpracujących. Dzięki podjętej
inicjatywie istnieje olbrzymia szansa, że
PUW jako administracja rządowa będzie
dobrym przykładem dla administracji
samorządowej poprzez właśnie tego
typu praktyczne wdrożenia systemów
EZD z wykorzystaniem automatyzacji
przesyłek elektronicznych pomiędzy
urzędami. Godne podkreślenia jest także to, że wszystkie powyższe działania
są prowadzone przez PUW na zasadach
niekomercyjnych.
Interoperacyjność, osiągana poprzez
konkretne wdrożenia i przykłady zastępowania korespondencji papierowej
przez elektroniczną, nie byłaby jednak
możliwa bez zagospodarowania przez
system EZD obszaru jakim jest elektronizacja procesów wewnętrznych organizacji. Tylko w pełni elektroniczny
urząd jest bowiem w stanie wpisać się
w interoperacyjność, dążąc do wykorzystania zasobów informacyjnych państwa
w procedurach administracyjnych.
E-usługi dla Podlasia
Poza budową systemu EZD i wdrażaniu
go w innych urzędach, PUW realizuje
także duży projekt unijny, w ramach którego 20 jednostek administracji rządowej
województwa podlaskiego wyposażonych
zostanie w sprzęt i aplikacje umożliwiające świadczenie e-usług. Ponieważ w jego
ramach PUW zbuduje m.in. platformę
komunikacyjną „ukrytą” pod samorządowymi Wrotami Podlasia oraz rządowym ePUAP, będzie mógł służyć pomocą
innym urzędom szczególnie w tak trudnym obszarze, jak racjonalne budowanie
rozwiązań regionalnych w kontekście
funkcjonowania i integracji z systemami
centralnymi, ze szczególnym uwzględnieniem platformy ePUAP. Szczegóły – na
stronie http://cu2.bialystok.uw.gov.pl/.
No i na koniec jeszcze jedna uwaga –
wdrożenie systemu EZD zostało sfinansowane w PUW ze środków własnych,
a nie w ramach powyższego projektu
unijnego. Nic dodać, nic ująć. opr. wog

Maciej Żywno
wojewoda podlaski

”
”

– Administracja publiczna musi się zmieniać i nadążać za wyzwaniami, jakie stawia
otaczający nas świat. Powinna być sprawna,
skuteczna i transparentna, a dzięki nowoczesnym rozwiązaniom, również oszczędna.
System EZD to doskonałe narzędzie,
by to osiągnąć. Nasz urząd do pociągu
zwanego e-administracją wsiadł z ogromną
przyjemnością, a Złoty Laur to nagroda za
ciężką pracę oraz dowód, że lokujemy się
gdzieś na początku składu.

Mariusz
Madejczyk

pełnomocnik
wojewody podlaskiego
ds. informatyzacji oraz
dyrektor Biura
Informatyki i Rozwoju
Systemów
Teleinformatycznych

– Podlaski Urząd Wojewódzki postawił na
innowacyjność. W naszym urzędzie dokument
elektroniczny potraktowaliśmy bardzo poważnie. Skutecznie zastąpiliśmy teczki papierowe
narzędziami elektronicznymi. Urzędnik, jeśli
ma załatwiać sprawę administracyjną wyłącznie elektronicznie, musi zostać wyposażony
w wygodne i proste narzędzie. Takim narzędziem jest system EZD, który nie ogranicza się
tylko do obsługi spraw, ale staje się systemem
wspierającym zarządzanie jednostką.
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Wyróżnienie

Wyróżnienie

URZĄD MIEJSKI
W GLIWICACH
Gliwice są miastem, które chce się kojarzyć z metropolią
stwarzającą dobre warunki dla rozwoju przemysłu wysokich
technologii. Dobrze zinformatyzowany Urząd Miejski świetnie
się w tę strategię wpisuje.

W

ciągu ostatnich dwóch lat
Urząd zrealizował wiele projektów IT, z których za najważniejsze należy uznać uruchomienie
Portalu Intranetowego Miasta (PIM) oraz
wdrożenie Miejskiego Systemu Informacji
Przestrzennej (MSIP). Rozbudowa systemu detekcji wraz z modernizacją wybranych sygnalizacji świetlnych jest w trakcie
realizacji.
Portal Intranetowy Miasta (PIM)
Przedmiotem projektu PIM było stworzenie portalu korporacyjnego z elektronicznym systemem zarządzania dokumentami,

Wyróżniony projekty

 Portal Intranetowy Miasta
 MSIP (GIS)
 Sterowanie
ruchem ulicznym
zintegrowanego z Informatycznym Systemem Zarządzania Miastem oraz ogólnopolskimi systemami SEKAP i ePUAP.
Nowa aplikacja zintegrowała dotychczas
wykorzystywane systemy informacyjne
przy zapewnieniu wymogów prawnych
w zakresie informowania klientów o stanie spraw i kolejności ich załatwiania.
Realizacja projektu siłami własnymi przyniosła wymierny efekt finansowy w postaci ponad 7-krotnie niższych kosztów
wdrożenia w stosunku do zaoferowanych
rozwiązań komercyjnych.
28
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Miejski System Informacji
Przestrzennej (MSIP)
Podstawowym celem wdrożenia MSIP
było zaspokojenie potrzeb klientów w zakresie łatwego i szybkiego pozyskania
aktualnych informacji przestrzennych.
Produktem finalnym projektu są 3 geoportale (mieszkańca, inwestora oraz
urzędnika) umożliwiające wizualizację
informacji przestrzennych pozyskiwanych z zasobu geodezyjno-kartograficznego Urzędu Miejskiego. Przy okazji
rozbudowano i zmodernizowano System
Mapy Numerycznej, tak by mogli z niego korzystać wszyscy mieszkańcy miasta.
Wartość rynkowa projektu: 2,6 mln zł,
z czego 85% zostało sfinansowanych
z funduszy UE.
Sterowanie ruchem ulicznym
Celem projektu jest usprawnienie zarządzania ruchem. Wdrożenie systemu automatyczno-dynamicznego sterowania ruchem zapewni zwiększenie przepustowości kluczowych odcinków dróg miejskich
oraz poprawi bezpieczeństwo ruchu, nie
mówiąc o skróceniu czasu przejazdu. Projekt uzyskał bardzo wysoką ocenę wśród
wszystkich zgłoszonych o dofinansowanie
ze środków UE, głównie dzięki zastosowaniu nowatorskich rozwiązań technicznych
odbiegających od powszechnie stosowanych standardów w tej dziedzinie. Projekt
jest w trakcie realizacji i ma się zakończyć
w grudniu 2012 r. Jego wartość rynkowa
to 28 mln zł, z czego 85% jest finansowane ze środków UE.
opr. wog

Zygmunt
Frankiewicz

”
”
prezydent
miasta Gliwice

– Władze Gliwic nie mogą samodzielnie
stworzyć przemysłu wysokich technologii,
ale mogą zapewnić firmom możliwie najbardziej przyjazne środowisko do inwestowania,
a to obejmuje również kompetentny, posiadający szybki dostęp do aktualnych informacji urząd, wspierany w swojej działalności
technologiami IT.

Krzysztof
Zbrożek
naczelnik
Wydziału
Informatyki

– Celem stosowania rozwiązań IT w naszym
urzędzie jest wspieranie funkcjonowania
administracji miejskiej. Staramy się budować administrację przyjazną, udostępniając
klientom dane i usługi poprzez Internet oraz
podejmować działania mające wpływ na bezpieczeństwo i warunki życia mieszkańców.

URZĄD MIASTA
RADLIN
Położone na południu Polski, blisko granicy z Czechami, niewielkie miasto Radlin od dekady urzeczywistnia ideę społeczeństwa informacyjnego. Niepoślednią rolę odgrywa w tym IT.

R

ozwój technologii informatycznych oraz Internetu, a jednocześnie rosnące potrzeby i oczekiwania mieszkańców motywują władze miasta do dokonywania zmian usprawniających funkcjonowanie Urzędu i miejskich
jednostek organizacyjnych. Poniżej kilka
przykładów.
E-system Wspomagania Zarządzania
Realizacja finansowanego w znacznej mierze przez UE projektu umożliwiła lepsze
świadczenie elektronicznych usług publicznych, integrację z systemem wojewódzkim
oraz szybszy dostęp do kompletnych i wiarygodnych informacji związanych z funkcjonowaniem miasta. Integracja systemów
informatycznych UM i innych jednostek
organizacyjnych poprzez rozbudowę Sys-

Wyróżnione projekty

 E-zarządzanie
 Instalacja hotspotów
 Zarządzanie procesami
temu Obiegu Dokumentów wraz z podpisem elektronicznym oraz budowa Systemu
Wspomagania Decyzji (BI) pozwaliły m.in.
na prezentację na mapie danych z różnych
baz UM.
Instalacja hotspotów
Sieć, umożliwiająca bezpłatny dostęp do
Internetu w wybranych punktach miasta,
powstała z inicjatywy władz miejskich przy
współpracy z lokalnym dostawcą bezprzewodowego Internetu, który udostępnił in-

frastrukturę i nieodpłatnie dostarcza łącza.
Wypracowany model współpracy przynosi
korzyści każdej ze stron – lokalna firma
uzyskała dostęp do miejskich budynków,
a tym samym mieszkańcy Radlina darmowy, stabilny Internet. Pierwszy punkt
dostępu do internetu został uruchomiony
kilka lat temu, w 2011 r. sieć została rozbudowana o dodatkowe punkty dostępowe.
Sprawny Samorząd
UM jest jednym z 12 partnerów projektu
mającego na celu zapewnienie optymalnej
jakości wykonywania zadań publicznych
jednostek samorządu terytorialnego poprzez usprawnienie zarządzania zachodzącymi procesami. W jego ramach dopracowano m.in. System Obiegu Dokumentów
(SOD), przygotowano się do EZD, wdrożono nowy BIP zintegrowany z SOD oraz
trwają prace nad uruchomieniem badania satysfakcji klientów i pracowników
poprzez Internet, a także wartościowaniem stanowisk pracy. Zadaniem, które
zamknie projekt będzie wdrożenie i certyfikacja systemu zarządzania jakością
u wszystkich partnerów. Przedsięwzięcie
jest zaawansowane w 50%, a jego zakończenie jest planowane na grudzień 2012 r.
Dużo wcześniej UM był inicjatorem projektu SEKAP, mającego na celu stworzenie
internetowego środowiska dla świadczenia
mieszkańcom województwa śląskiego usług
publicznych, a obecnie przystępuje do realizacji projektu modernizacji zarządzania
w urzędach miast Radlin i CzechowiceDziedzice poprzez większe wykorzystanie
technologii. W toku jest natomiast projekt
SEKAP2.
opr. wog

Barbara
Magiera

”
”
burmistrz
miasta Radlin

– Dzięki wdrożonym systemom Urząd Miasta
Radlin jest jedną z najnowocześniejszych
placówek administracyjnych w kraju. Ma to
wpływ zarówno na podwyższenie jakości
pracy urzędników, jak i poprawienie komunikacji z naszymi mieszkańcami.

Piotr Absalon
sekretarz
miasta Radlin

– Chcemy, aby informatyka nie była celem
samym w sobie, ale pożytecznym narzędziem
w rękach ludzi. Korzystając z pieniędzy Unii
Europejskiej wdrażamy projekty, dzięki
którym możemy lepiej podejmować trafne
decyzje, a tym samym lepiej wydawać pieniądze publiczne.
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Wyróżnienie
Wyróżnienie
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– Szczecin stawia na rozwój szeroko pojętej
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Złoty Laur
Alior Bank

 Alior Trader
 Telefonia internetowa SIP Trunk
 System monitoringu należności regularnych i przeterminowanych

Wyróżnieni
Allianz Polska

 Wsparcie Internetowej Obsługi Klienta
 Zarządzanie drukiem
 Wspomaganie zarządzania produkcją oprogramowania

Bank Zachodni WBK

 Integracja Front-Endów Oddziałowych
 Front-End dla Klienta Biznesowego
 CRM dla Bankowości Oddziałowej i Korporacyjnej

Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń Ergo Hestia
 System do sprzedaży i obsługi iPegaz
 Program BOS (Biznes, Organizacja, Systemy) w oparciu o SOA
 Program do przeciwdziałania przestępczości zorganizowanej FMS

Nominowani
Provident Polska

 Zmiana operatora telefonii komórkowej
 Zmiana infrastruktury sieciowej LAN/WAN
 Wirtualizacja środowiska serwerowego

Uniqa TU

 System sprzedaży
 Hurtownia danych
 Eliminacja dokumentów papierowych z procesu obsługi szkód
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Złoty Laur

ALIOR BANK
W ciągu roku od idei stworzenia na polskim rynku nowego
banku, Alior Bank zbudował supernowoczesny i sprawnie
działający system teleinformatyczny. Dzięki temu po trzech
latach działania może sobie z łatwością pozwolić na realizację projektów IT, o których konkurencja może tylko pomarzyć.

A

lior Bank to jedna z najnowocześniejszych i najszybciej rozwijających się instytucji finansowych
w Polsce. Chociaż działa zaledwie od 17
listopada 2008 r., to obecnie z jego usług
korzysta już blisko 1 mln klientów indywidualnych i 80 tys. biznesowych. Jeszcze przed uruchomieniem Alior Banku
postanowiono, że będzie on korzystał
z najnowocześniejszych rozwiązań informatycznych i cel ten udało się zrealizować. Nowoczesna i w pełni wydajna
infrastruktura została zaprojektowana na
potrzeby centralnego systemu bankowego, a obecnie ułatwia realizację nawet
najbardziej wyrafinowanych projektów
w obszarze IT. Pozwala to nie tylko na
obniżenie kosztów, ale także na osiągnięcie elastyczności działania, zwiększenie
skuteczności w egzekwowaniu zobowiązań klientów oraz śledzenie parametrów
zyskowności, a to wszystko w ogromnym

32
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stopniu przekłada się na poprawienie dochodowości.
Alior Trader
Gdy na polskim rynku coraz większa
liczba graczy zaczęła decydować się na
inwestowanie na zmiennym, ale niezwykle płynnym rynku Forex (spekulowanie walutami), Biuro Maklerskie Alior
Banku wymarzyło sobie udostępnienie
klientom możliwości zawierania transakcji bezpośrednio na rynku walutowym
w modelu ECN (Electronic Communication Network, czyli bez konfliktu interesów pomiędzy brokerem a klientem)
oraz operowania na realnych rynkowych
wycenach walut i cel ten zrealizowało
jako pierwsze w Polsce. Kluczem do sukcesu okazał się system ProTrader ukraińskiej firmy PFSoft, platforma umożliwiająca bezpośrednią obserwację kwotowań walut płynących bezpośrednio od

2011 2011
największych światowych banków, jak
również wycen kontraktów na różnice
kursowe towarów, surowców czy indeksów giełdowych. Zintegrowanie systemu
transakcyjnego w trybie online pozwoliło
klientom usługi na swobodne przepływy
środków pomiędzy platformą transakcyjną, a tradycyjnym rachunkiem bankowym. Jego posiadacz może teraz zasilić rachunek Alior Trader i po krótkiej
chwili zrealizować transakcje na rynku
Forex, przelać pieniądze z powrotem na
swoje konto osobiste i wreszcie wypłacić
je z bankomatu nawet w kilka minut po
zamknięciu zyskownej transakcji. Jest to
jedyne tego typu rozwiązanie na świecie, co znacznie podwyższa atrakcyjność
usługi Alior Trader i to nie tylko wśród
inwestorów lokalnych, ale również zagranicznych.
SIP Trunk
Aby móc szybko obsługiwać klientów
w swoich placówkach i oddziałach, Alior
Bank od samego początku działania postawił na telefonię IP. Był to między innymi
sposób na uniezależnienie się od operatorów telekomunikacyjnych oferujących
stacjonarne usługi głosowe. Początki nie
były jednak łatwe, gdyż brakowało dopracowanych technicznie oraz produktowo
scentralizowanych rozwiązań dostępów
operatorskich i bank musiał zaakceptować wysokie koszty opłat abonamentowych za tradycyjne lokalne łącza ISDN.
Gdy tylko technologia SIP Trunk została
dopracowana, Alior Bank we współpracy
z Netią wykorzystał ją do budowy scentralizowanego i redundantnego dostępu
operatorskiego, co miało miejsce w I kw.
2010 r. Obecnie z technologii tej korzysta centrala banku oraz 70 oddziałów, co
już teraz oznacza, że jest to największa
instalacja tego typu w Polsce, a cały czas
sukcesywnie dołączane są do niej kolejne

lokalizacje. Pozwoli ona także na rozbudowę scentralizowanej telefonii IP, z której obecnie korzysta, oprócz centrali, 200
oddziałów i ponad 3,6 tys. osób.
Dzięki SIP Trunkingowi Alior Bank ma
możliwość korzystania z tańszych połączeń w skali całego banku wszędzie tam,
gdzie posiada sieć IP (a nie gdzie dociera
konkretny operator z łączami głosowymi),
agregując ruch z kilkudziesięciu site’ów
w ramach jednego dostępu i jednego abonamentu. Jest to sposób na optymalizację
wykorzystania i nasycenia łączy, a tym samym redukcję kosztów. Dodatkowym atu-

Nagrodzone projekty

 Alior Trader
 SIP Trunk
 Monitoring należności
tem rozwiązania jest fakt, że pozwala ono
uruchomić zdalnie w ciągu 15 minut w dowolnym miejscu w kraju nową placówkę za
pomocą podpięcia terminali IP do dowolnej
sieci transmisji danych, zachowując zasady
krajowych stref numeracyjnych.
Godnym podkreślenia jest też to, że w ciągu trzech lat funkcjonowania technologia
ta nie tylko nigdy nie uległa awarii, ale
jednocześnie przyczyniła się do zaoszczędzenia 2,6 mln zł w innych obszarach
infrastruktury sieciowej IT.
System monitoringu należności
Informatyka w Alior Banku służy jednak nie tylko klientom czy szeregowym
pracownikom, ale ma także wpływ na
wynik operacyjny, umożliwiając sprawne
odzyskiwanie należności. Ściągalność należności nieregularnych i przeterminowanych jest zmorą każdego banku i naturalną staje się chęć całkowitego zautomatyzowania czynności niezbędnych do
prowadzenia postępowań w tym zakresie. W przypadku Alior Banku było to
szczególnie istotne po przejęciu ogromnego portfela klientów kredytowych od
Banku HSBC. Sam projekt sprowadził
się do wdrożenia elastycznego systemu
wspierającego procesy monitoringu i za-
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implementowania w nim 22 procesów
produktowych i 3 operacyjnych, a następnie zintegrowania go z systemem
centralnym i w dużym stopniu zautomatyzowania większości czynności. Jedną
z nich jest windykacja, którą uproszczono
dzięki temu, że połączenia z dłużnikami
są realizowane automatycznie i dopiero
gdy system usłyszy ludzki głos, w ułamku
sekundy przełącza go do call center rejestrując równocześnie działania podejmowane przez jego pracowników.
Ale to nie wszystko…
Systemów IT, które Alior Bank wdrożył
w ostatnim czasie można by wymienić
więcej: wspomagający faktoring i odwrócony faktoring, specjalne tablety umożliwiające klientom złożenie w oddziale
podpisu cyfrowego, czy też zapoznanie
się z ofertą kredytową w trakcie negocjacji z konsultantem. Gdyby spróbować
określić te nowe inicjatywy jednym zdaniem, należałoby powiedzieć, że wszystkie procedury, które dają się zautomatyzować są już zautomatyzowane albo będą
za chwilę. Dzięki temu bank może funkcjonować sprawniej, a pieniądze krążyć
jeszcze szybciej, co nie oznacza jednak,
że dział IT nie będzie miał za chwilę co
robić.
W 2012 r. Alior Bank po raz kolejny
zmieni rynek usług bankowych w Polsce.
W połowie przyszłego roku wystartuje
pierwszy bank internetowy nowej generacji – Alior Sync, który planuje pozyskać
milion klientów oraz ponad 3 mld złotych
depozytów w ciągu czterech lat od uruchomienia działalności. Nowy projekt jest
odpowiedzią na najnowsze trendy związane z szybkim rozwojem Internetu i usług
mobilnych, za którymi dotychczasowa
oferta bankowości internetowej nie jest
w stanie nadążyć. Alior Sync będzie wyróżniał się na rynku kompleksowym podejściem do wykorzystania nowoczesnych
technologii i urządzeń. Bank zaproponuje
w pełni wirtualną obsługę i nowoczesne
sposoby komunikacji z klientem na nieznanym dotąd poziomie, m.in. udostępniając w pełni wirtualny oddział z szerokim wykorzystaniem wirtualizacji i 3D,
rozmów video i video chatów. opr. wog

Krzysztof Polak
dyrektor
Biura Maklerskiego

”
”

– Pierwsze miesiące funkcjonowania platformy walutowej Alior Trader w modelu ECN
dowodzą, że produkt został bardzo dobrze
przyjęty przez klientów. Już ponad 2 500
klientów korzysta z unikalnych na polskim
rynku warunków dostępu do rzeczywistego
walutowego rynku międzybankowego i zawierania transakcji bezpośrednio z największymi globalnymi bankami. Cieszymy się,
że ten skomplikowany projekt informatyczny
zakończył się sukcesem.

Henryk
Baniowski
dyrektor
Obszaru IT

– Strategicznym założeniem Alior Banku
jest wysoki poziom informatyzacji. Automatyzacja i innowacyjność pełnią nadrzędną
rolę, a systemy i aplikacje IT są tylko dobrze
wykorzystanymi narzędziami w rękach profesjonalistów. Naszym celem jest, aby Alior
Bank był funkcjonalny, przyjazny, atrakcyjny
dla klientów oraz użyteczny i efektywny dla
pracowników.

TELEINFO 100

33

BANKI, UBEZPIECZENIA I INSTYTUCJE FINANSOWE

Wyróżnienie

Wyróżnienie

ALLIANZ POLSKA
Jedna z najszybciej rozwijających się grup w sektorze ubezpieczeniowo-nansowym ma ponad 2 mln klientów. Bez IT
nie mogłaby się obejść.

W

ciągu 2 ostatnich lat firma
zrealizowała wiele projektów
IT, z których za najważniejsze należy uznać: wsparcie Internetowej
Obsługi Klienta w zakresie samoobsługowego zakupu ubezpieczeń typu unitlinked, wdrożenie systemu do zarządzania drukiem oraz uruchomienie systemu
wspomagającego zarządzanie produkcją
oprogramowania.
E-usługi
Od pewnego czasu preferowaną formą
rejestracji wniosków ubezpieczeniowych
jest platforma elektroniczna, a funkcjonalność „self-service” podstawowym wymogiem klienta przy zakupie ubezpieczenia typu Unit Linked (UL), oferu-

Wyróżnione projekty

 E-usługi
 Zarządzanie drukiem
 Zarządzanie
produkcją
oprogramowania
jącego możliwość inwestycji w szeroki
wachlarz funduszy TFI. Właśnie dlatego
Allianz wdrożył platformę front-endową
umożliwiającą klientom zakup przez Internet polis typu UL, polis lokacyjnych
oraz polis ustrukturyzowanych w modelu samoobsługowym. Realizacja założonych planów sprzedażowych ma nastąpić z końcem roku 2012.
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Zarządzanie drukiem
Potrzebą uruchomienia projektu było
osiągnięcie oszczędności na druku
dokumentów oraz wprowadzenie nowoczesnych standardów poprzez ograniczenie ilości maszyn, uruchomienie funkcjonalności „follow me printing”, umożliwiającego użytkownikom druk na dowolnej z maszyn podpiętych do sieci,
kontrolę nad kosztami wydruków, a także outsourcing utrzymania sprzętu. Już
po 3 miesiącach od zakończenia realizacji projektu koszty druku spadły o 25%,
a oszczędności w zużyciu papieru 65%.
Zarządzanie
produkcją oprogramowania
Celem projektu było uporządkowanie procesu produkcji oprogramowania, umożliwienie pełnego zarządzania cyklem życia projektu, zwiększenie efektywności
pracy Departamentu oraz zwiększenie
jakości dostarczanych rozwiązań i satysfakcji klienta wewnętrznego. Wśród wielu korzyści, jakie przyniosła jego realizacja, najważniejsze z nich to: zarządzanie
priorytetami prac od wczesnej fazy projektu, informacja o szacunkowym koszcie dostępna na bardzo wstępnym etapie
projektu, transparentność wykorzystania zasobów IT, zredukowanie luki między analizą biznesową a implementacją,
zredukowanie zmian funkcjonalnych
w fazie implementacji (unikanie kosztów), poprawa jakości rozwiązań IT
oraz zwiększenie dyscypliny projektowej
wśród wszystkich uczestników projektu.
opr. wog

Thomas
Ruedesheim

”
”
CIO

– Wraz z wdrożeniem nowego procesu
zarządzania wymaganiami IT udało się nam
osiągnąć większe dopasowanie biznesu i IT.
Dzięki temu nasz klient biznesowy może
podejmować decyzje w bardziej kompleksowy sposób, a my możemy mu dostarczać
bardziej niezawodne i efektywne kosztowo
rozwiązania.

Piotr Zieliński
dyrektor
ds. rozwoju
oprogramowania

– Informatyka jest dla Allianz jednym ze
źródeł przewagi konkurencyjnej. Dzięki umiejętnemu wykorzystaniu rozwiązań IT jesteśmy
liderem jakości w branży ubezpieczeniowej.

BANK ZACHODNI
WBK
Dla jednego z największych i najbardziej nowoczesnych polskich banków wdrażanie najnowszych i najbezpieczniejszych
technologii to od dawna priorytet i wyróżnik jego działalności.

B

Z WBK jest liderem rynku w zakresie usług elektronicznych i poziomu zabezpieczeń, a wiele nowoczesnych rozwiązań zwiększających
bezpieczeństwo danych i wygodę wprowadził jako pierwszy na rynku. W ciągu
ostatnich dwóch lat za swój sukces uważa integrację front-endów oddziałowych,
uruchomienie front-endu dla klienta biznesowego oraz wdrożenie systemu CRM.
Integracja Front-Endów
Oddziałowych
Celem programu Nowy Front-End Oddziałowy (NFE) było dostarczenie pracownikom oddziałów banku dedykowanej
platformy informacyjnej, umożliwiającej
obsługę klientów bez konieczności przełą-

Nagrodzone projekty

 Integracja Front-Endów
Oddziałowych
 Front-End dla Klienta
Biznesowego
 CRM
czania się pomiędzy różnymi aplikacjami.
Realizacja programu NFE została podzielona na trzy etapy, przy czym wdrożenie
każdego z nich poprzedzone zostało pilotażem. Obecnie trwa jeszcze pilotaż III
etapu Programu – części dotyczącej obsługi kasowo-skarbcowej. Z systemu korzysta 6,5 tys. pracowników Bankowości

Oddziałowej. Wdrożenie systemu istotnie
usprawniło proces sprzedaży produktów.
Front-End dla Klienta Biznesowego
Przebudowa Kanału Elektronicznego miała na celu utworzenie zintegrowanego
Front-Endu dla Klienta Biznesowego.
Zmiana modelu dostarczania aplikacji
przyczyniła się do szybszego i efektywniejszego rozwoju e-bankowości, a dostosowanie front-endu do potrzeb klienta pozwoliło na bezpieczniejsze, szybsze
i bardziej intuicyjne korzystanie z e-usług.
Wdrożenie systemu pozwoliło odciążyć
oddziały dzięki realizacji pewnych operacji samodzielnie przez klientów. Korzysta
z niego 260 tys. osób.
CRM
Bezpośrednim celem wdrożenia systemu
było uruchomienie kompletnego procesu
obsługi klienta w ramach aplikacji udostępniającej również informacje zarządcze i sprzedażowe. Same narzędzia CRM
pozwoliły natomiast dużo skuteczniej
przeprowadzać kampanie sprzedażowe,
wysyłać powiadomienia (alerty), przeprowadzać ankiety identyfikacji potrzeb
oraz generować okazje sprzedażowe. Do
korzyści należy zaliczyć: nową ofertę dla
klienta, wsparcie sprzedaży produktów
oraz lepsze ich dostosowanie do jego potrzeb. System dla Bankowości Oddziałowej został wdrożony w ramach I etapu realizacji Programu NFE, część dotycząca
Bankowości Korporacyjnej – w ostatnim
czasie.
opr. wog

”
”

Janusz Derda

dyrektor
Obszaru Technologii
Informacji

– IT w naszej branży jest jednym z elementów przewagi konkurencyjnej. Nowatorstwo
produktów jest kreowane przez biznes,
my dostarczamy nowoczesną, stabilną
technologię. Należy jednak pamiętać, że
zastosowanie nowoczesnych rozwiązań
technologicznych musi być spójne z bezpieczeństwem i edukacją użytkowników oraz
zapotrzebowaniem rynku na odpowiedni
typ usługi.

– Mamy wielkie pole do popisu, zwłaszcza
w dziedzinie wprowadzania nowych produktów bazujących na integracji i innowacyjnych
technologiach. Pozwoliły one na znaczne
uspójnienie i przyspieszenie procesów biznesowych, zmniejszyły ryzyka związane z niespójnością danych i wyeliminowały szereg
prac manualnych wykonywanych dotychczas
przez pracowników.
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STU
ERGO HESTIA
Specjalizując się w ubezpieczeniach majątkowych Ergo Hestia intensywnie inwestuje w rozwiązania IT. Wdrożony przez
nie system FMS pozwolił wykryć grupę przestępczą, która
wyłudziła odszkodowania na kwotę 4 mln zł.

W

ciągu 2 ostatnich lat Sopockie
Towarzystwo Ubezpieczeniowe Ergo Hestia (EH) wdrożyła jednak nie tylko FMS, ale także zintegrowany system iPegaz, usprawniający
sprzedaż produktów ubezpieczeniowych
i obsługę klientów, realizuje także program back-office’owy BOS (Biuro, Organizacje, Systemy).

iPegaz
Towarzystwu zależało na wdrożeniu
systemu IT, który umożliwi osiągnięcie
celów sprzedażowych w określonych
segmentach rynku, a także poprawi
efektywność pracy agentów i zwiększy
ich lojalność. Jednocześnie miał zapo-

Nagrodzone projekty

 iPegaz
 BOS
 FMS
czątkować proces promocji Internetu
jako kanału komunikacji z agentami
oraz wzmocnić rynkowy obraz EH jako
firmy zaawansowanej technologicznie.
Wdrożony system nie tylko ułatwił pracę
agentom ale także umożliwił EH ujednolicenie systemów sprzedażowowych,
uruchomienie elektronicznego obiegu
dokumentów, oraz zautomatyzowanie
kontroli kompletności przekazywanej
dokumentacji, mającej wpływ na wypłatę prowizji.
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Program BOS
Jego wdrożenie pozwoli docelowo zastąpić wszystkie obszary funkcjonalne oferowane przez dotychczasowe rozwiązania
back-office’owe używane w Grupie EH.
W pierwszym etapie usprawniono proces
zarządzania pośrednikami współpracującymi z Grupą, w drugim zoptymalizowano procesy związane z zapewnieniem
przejrzystości oferty produktowej oraz
szybkości wprowadzania ich na rynek.
W rozpoczynającym się trzecim etapie
usprawnione oraz ustandaryzowane zostaną procesy likwidacji szkód, głównie
w zakresie obsługi roszczeń. Korzyści są
zarówno biznesowe (m.in. nowe standardy produktów ubezpieczeniowych oraz
procesów), jak i utrzymaniowe (m.in. realizacja architektury SOA).
FMS
Celem projektu było wsparcie pracowników EH w przeciwdziałaniu przestępczości ubezpieczeniowej poprzez automatyzację procesów oraz wykorzystanie
wiedzy wynikającej z analizy informacji
pozyskiwanych w procesie likwidacji
szkód. Jego założenia często zmieniały
się podczas realizacji tak, aby uzyskać
jak najlepsze rezultaty, co nadało mu
charakter metodyki „zwinnej”. Analizy
wykonane w jego ramach doprowadziły
do identyfikacji organizacji przestępczej
wyłudzającej odszkodowania zarówno
z EH, jak i od innych TU. Łączna suma
odszkodowań wypłaconych w tych szkodach przekroczyła 4 mln zł. opr. wog

2011 2011
Grzegorz
Szatkowski

”
”
wiceprezes
ds. finansowych
i organizacji

– Technologii nie powinno być ani za dużo,
ani za mało. Wprowadza ona zmiany w organizacji, przyspiesza, automatyzuje pewne zadania pracowników. Wymaga także zaufania,
akceptacji z ich strony, więc wprowadzana
jest bardziej ewolucyjnie niż rewolucyjnie.
Powinna być istotnym składnikiem poprawiającym przewagę konkurencyjną. Jej złe użycie
może rynkową pozycję pogorszyć.

Maciej Krzysiak
dyrektor
Biura Zarządzania
Projektami

– Naszą misją jest przyjazne i przewidywalne
wsparcie działań biznesowych. Realizujemy
ją głównie poprzez projekty, gdzie każdy
z nich traktujemy jako zmianę. Projekt kończy
się dopiero po osiągnięciu założonych korzyści biznesowego sponsora.

PRZEMYSŁ
BUDOWLANO-MONTAŻOWY

Złoty Laur
Ceramika Paradyż

 Oracle CRM
 Zmiana infrastruktury do obsługi systemu ERP
 Wdrożenie nowej wersji systemu ERP (IFS Applications 7.5)

Wyróżnieni
Atlas

 SAS BI

Centrum Usług Wspólnych Mota-Engil Central Europe
 Konsolidacja Active Directory na poziomie Europy Centralnej
 Skonsolidowanie aplikacji biznesowych z pięciu krajów EC (grant UE)
 Service-Desk (w oparciu o IBM ITSM Maximo)

Rehau

 ERP jako „proof of concept” dla globalnego wzorca systemu

Nominowani
Elektromontaż Poznań

 Zarządzanie procesowe (w oparciu o Lotus Notes/Dysant Framework)
 Rozszerzenie BI/przygotowanie raportowania w BO
 VPABX

NDI

 Okablowanie strukturalne przy budowie nowej siedziby
 Zakup macierzy
 Wdrożenie centralnego oprogramowania Toshiba OCR
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Złoty Laur

CERAMIKA PARADYŻ
Procesy biznesowe u wiodącego producenta płytek ceramicznych zostały zinformatyzowane i zautomatyzowane już dawno. W ostatnim czasie rma wdrożyła nowe wersje systemów
ERP i CRM, z których szczególnie ten ostatni został uznany
przez handlowców za wyjątkowe narzędzie.

C

eramika Paradyż to działający
od 1980 r. jeden z największych
w Polsce producentów płytek ceramicznych. Firma ogromny nacisk stawia na wsparcie informatyczne biznesu. Obecnie funkcjonuje w niej wiele
systemów i rozwiązań IT, które w szczególny sposób wyróżniają ją spośród firm
nie tylko budowlanych. Procesy produkcyjne są w pełni zinformatyzowane
i zautomatyzowane, a informacje o nich
przekazywane do opracowanego przez
zespół CP systemu MES. Stąd trafiają
do systemu ERP, gdzie poddawane są
analizie i wizualizacji, a także do innych
systemów wspomagających zarządzanie
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(CRM, EOD) oraz analitycznych (BI
i hurtownia danych). Do pełnej wymiany danych pomiędzy systemami
służy platforma integracyjna wdrożona
w 2010 r. W ciągu 2 ostatnich lat najwięcej korzyści biznesowych dało jednak wdrożenie nowej wersji systemu
klasy ERP, pod który dodatkowo zwirtualizowano środowisko serwerowe, a
także wdrożenie systemu CRM.
CRM
Do chwili wdrożenia systemu Oracle
CRM dział handlowy firmy używał narzędzia innego dostawcy, ale z czasem
jego możliwości stały się niewystarcza-

2011 2011
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Wioleta
Bojdo

”
”
wiceprezes
ds. finansów

jące. Nowy system okazał się nie tylko
uniwersalnym narzędziem do pracy
w terenie (dzięki tabletom łączącym się
z systemem poprzez APN i VPN), ale
także idealnym rozwiązaniem do analizy
pozyskanych z rynku danych. System jest
w stanie dostarczać handlowcom spójne
informacje z rynku na temat produktów
własnych i konkurencji, dokonywać bieżącej analizy potrzeb rynku, nie mówiąc
o obniżeniu kosztów pozyskiwania informacji z rynku oraz ułatwieniu pracy
w porównaniu do poprzedniego systemu.
Docelowo z systemu CRM korzystać będzie ok. 100 użytkowników – pracownicy
z działu wsparcia sprzedaży oraz wszyscy
handlowcy pracujący w terenie, zarówno
w Polsce, jak i za granicą.
ERP
System klasy ERP – IFS Applications
2003 – funkcjonował w Ceramice Paradyż od 2003 r. Przez osiem lat użytkowania model i otoczenie biznesowe firmy
zmieniło się jednak na tyle, że opracowane w 2002 r. i unowocześniane procesy
biznesowe wymagały radykalnych zmian.
Przeprowadzony w latach 2008-09 audyt
informatyczny wykazał, że bez gruntownej modyfikacji funkcjonującego systemu
lub jego zmiany firma nie obsłuży procesów biznesowych w sposób zapewniający skuteczność produkcyjno – handlową. Wtedy też została podjęta decyzja
o wdrożeniu nowszej wersji systemu –
IFS Applications 7.5.
Pierwszy etap jego wdrożenia zakończył
się na początku 2010 r., a drugi – na początku 2011 r., przy czym zarówno przy
projektowaniu systemu, jak i podczas
wdrażania korzystano z pomocy firm doradczych. System swoim zakresem objął
ponad 450 użytkowników ze wszystkich
zakładów produkcyjnych. Wśród korzyści
z jego wdrożenia można wymienić: istotną

poprawę procesów biznesowych, szybsze
podejmowanie decyzji na podstawie przeanalizowanych, zgromadzonych danych,
zwiększenie obszarów działalności firmy
obsługiwanych przez system (w tym zarządzanie magazynem WMS) oraz uproszczenie jego obsługi.
Wirtualizacja środowiska
serwerowego…
Wdrożenie nowej wersji systemu ERP
było związane z implementacją coraz to
większej liczby dodatkowych rozwiązań,
co z kolei wymusiło tworzenie i utrzymywanie kilku instancji testowych. Szybko

Nagrodzone projekty

 Oracle CRM
 Wirtualizacja
serwerów
 IFS Applications 7.5
okazało się, że dotychczasowe środowisko
serwerowe nie spełnia oczekiwań użytkowników i konieczna jest jego wymiana.
Jeszcze w 2010 r. firma postanowiła więc
je zwirtualizować w oparciu o rozwiązania
IBM, przy czym serwery, które były do wyłączenia zostały wykorzystane do zwięk-

szenia możliwości obliczeniowej całego
systemu.
Główną zaletą nowego rozwiązania jest
to, że przyczyniło się ono do poprawienia
czasu dostępności do systemu klasy ERP
oraz umożliwiło szybkie tworzenie środowiska testowego i płynne zwiększanie
mocy obliczeniowej.
… i wiele, wiele więcej
Ponieważ Ceramika Paradyż realizuje średnio 10-15 projektów IT rocznie, o projektach przeprowadzonych w latach 2010-11
można by długo opowiadać. W tym czasie
firma wdrożyła platformę integracyjną Biz
Talk, pulpity menedżerskie, nowe procesy
w Elektronicznym Obiegu Dokumentów
oraz uruchomiła studio 3D do prezentacji własnych produktów i projektów, wymieniła system do centralnego backupu,
a także rozpoczęła wdrażanie polityki bezpieczeństwa oraz systemu MS Core Call.
W oparciu o metodykę Prince2 opracowała procedury regulujące sprawy związane
z wdrażaniem nowych bądź modyfikacją
funkcjonujących systemów, a także wdrożyła szereg procedur w oparciu o ITIL’a.
I pewnie dlatego jest firmą obsypywaną
nagrodami zarówno za prowadzenie biznesu, jak i wykorzystywanie innowacyjnych technologii.
opr. wog

Informatyzacja naszej firmy od lat przynosi
nieocenione korzyści. Dotyczy to zarówno
produkcji, gdzie możemy mówić o obniżeniu
kosztów jednostkowych dzięki wczesnej informacji o powstających brakach, jak i zarządzania personelem, co pozwala szkolić i oceniać
kwalifikacje nie tylko kadry kierowniczej. Za
pomocą IT możemy też skuteczniej monitorować stany magazynów wyrobów gotowych
oraz śledzić ruch naszych produktów na rynku,
co z kolei przekłada się na obniżenie kosztów
magazynowania. W końcowej fazie pozwala
nam też poddawać analizie cały przekrój
danych, czego efektem jest podejmowanie
trafnych decyzji zarówno operacyjnych, jak
i strategicznych.

Grzegorz
Mikucki
dyrektor
informatyki

– Informatyka w naszej organizacji jest jak
układ nerwowy w żywym organizmie. Przewodzi impuls do działania, czasami, niestety,
ulega rozstrojeniu, ale niewyobrażalne jest,
by w ogóle przestała działać... Atmosfera
wokół informatyki jest zmienna, jak wokół
nerwowego osobnika, ale zawsze wspólnie
dążymy do jak najszybszej naprawy i poprawy
wszelkich nieprawidłowości i niedogodności.
Każdy coś do niej włożył: pracę, myśl, serce,
tylko (lub aż) po to, aby praca przynosiła
oczekiwane wyniki i satysfakcję, a firma zyskiwała przewagę nad konkurencją. Informatyka
wkroczyła do nas stosunkowo niedawno,
ale trudno sobie dzisiaj wyobrazić
działalność bez niej…
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Wyróżnienie

Wyróżnienie

GRUPA ATLAS
Zdecydowany lider chemii budowlanej, jako pierwszy
w branży wdrożył zaawansowane rozwiązanie do wspomagania podejmowania decyzji.

W

skład Grupy Atlas wchodzi
16 fabryk z nowoczesnymi
liniami produkcyjnymi oraz 5
kopalni gipsu, anhydrytu i piasku kwarcowego, w których pracuje ponad 2 tys.
osób. Zaczynając w 1991 r. od popularnego kleju do glazury, dziś Atlas oferuje
kilkaset produktów i złożonych systemów
dla budownictwa.
Zapotrzebowanie na BI
Analiza potencjalnych korzyści wykazała, że najbardziej szerokie pole do wykorzystania w kluczowych obszarach
działalności spółki daje oprogramowanie
klasy BI, wspomagające podejmowanie
decyzji. O jego wdrożeniu ostatecznie
przesądziły takie elementy, jak możliwość szczegółowego planowania i monitorowania realizacji, operacyjna kontrola
planowanych zleceń produkcyjnych,
unifikacja informacji zarządczej w ramach Grupy. Przed systemem postawiono również wymóg konsolidacji danych
z kilku systemów ERP.
– W naszej grupie, w której działa 18
podmiotów, można wyróżnić ok. 400
miejsc powstawania kosztów, planuje
się marżę na 500 wyrobów, a dodatkowo
dochodzi produkcja opakowań i funkcjonowanie pięciu kopalń. Wybrany
system musiał więc gwarantować ciągły
dostęp do informacji w ramach grupy
o rozproszonej strukturze terytorialnej
– powiedział Bogusław Święcicki, dyrektor systemów informacyjnych w Grupie
Atlas.
Wybór padł ostatecznie na platformę
SAS BI, przy czym wdrożenie objęło obszary planowania i budżetowania, konso40
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lidacji sprawozdań finansowych oraz szeroko rozumianego raportowania. Z kolei
narzędzie planistyczne SAS Financial
Management swym zasięgiem objęło cały
proces planistyczny w Grupie Atlas, z tak
specyficznymi modelami jak Planowanie
Technicznego Kosztu Wytworzenia czy
Konsolidacja Sprawozdań Finansowych.
W ramach bieżącego monitoringu danych planistycznych udostępnione zostały natomiast raporty obejmujące dane
z wykonania dla każdego z modeli planistycznych.

Wyróżniony projekt

 System BI
Z systemu korzysta obecnie 70 użytkowników, w tym cały zarząd firmy. Lepszy
wgląd w funkcjonowanie Grupy oraz rzetelna i aktualna informacja o wielu aspektach jej działalności jest teraz możliwa
dzięki zastosowaniu wiarygodnych mierników jej efektywności. Do tego dochodzi
oszczędność czasu w obszarze planowania i budżetowania, wyręczenie planistów
w karkołomnych (a często błędnych) obliczeniach, monitorowanie na bieżąco realizacji budżetu poprzez SAS Portal oraz,
co ważne, dotarcie „z poziomu raportu”
do szczegółów transakcji. W raportowaniu niewątpliwą korzyścią jest skrócenie
czasu przygotowywania, dostarczania
i odbioru określonych zestawień. Ponieważ wiele z nich będzie aktualizować
się automatycznie, specjaliści będą mieć
wreszcie czas na analizę danych, a nie na
ich sporządzanie.
opr. wog

Konrad
Marchlewski

”
”
wiceprezes

– Dzięki wdrożeniu systemu SAS BI mamy lepszy wgląd w funkcjonowanie grupy oraz rzetelną i aktualną informację o wielu aspektach
naszej działalności. Wszystko to, w warunkach
ciągłych zmian i rosnącej rywalizacji, staje się
atutem w umacnianiu przewagi rynkowej.

Bogusław
Święcicki

dyrektor
ds. systemów
informacyjnych

– System SAS BI oferuje szeroki zakres funkcjonalności, przy użyciu których można sięgać
do bogatego źródła danych, a następnie
prezentować je w przyjaznej formie upoważnionym odbiorcom.

CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
MOTA-ENGIL CENTRAL EUROPE
Konsolidacja pięciu oddziałów rmy w jeden na początku
2010 r. wymagała integracji użytkowanych przez nie systemów IT. Do tego celu powołano Centrum Usług Wspólnych,
które z problemem w krótkim czasie uporało się bez zarzutu.

M

ota-Engil to duża międzynarodowa grupa budowlana, specjalizująca się m.in. w budownictwie drogowym. W 2010 r. zapadła
decyzja, żeby połączyć w jedną spółki
Mota-Engil CE z Polski, Czech, Słowacji, Rumunii i Węgier. Konsolidacji użytkowanych przez nie rozwiązań IT dokonano w ramach dotowanego przez UE
projektu „nowoczesnego centrum usług
wspólnych dla branży budowlanej i nieruchomości”. Projekt przekształcił się
w prężnie funkcjonującą firmę, o której
nowoczesności świadczy zarówno model
procesowy, jak i dbałość o jakość oferowanych usług. Dalszy rozwój nie byłby
jednak możliwy bez wykorzystania innowacyjnych technologii IT.

Wyróżnione projekty

 Konsolidacja
Active Directory
 Centrum Usług
Wspólnych
 Service-Desk
Integracja Active Directory
Kluczowym elementem procesu konsolidacji infrastruktury IT połączonych spółek
była integracja Active Directory w 5 krajach CE, jako że wspólne usługi katalogowe i autoryzacja zasobów stanowią
warunek konieczny dla integracji i standaryzacji systemów i procesów w obszarze IT.

Obecnie wszystkie systemy IT poza aplikacjami narzędziowymi i działającymi na
niewielką skalę są w całym obszarze Grupy zintegrowane z Centralnym AD. Dzięki
temu Mota-Engil CE jako jedna z pierwszych firm w Polsce była w stanie wdrożyć
system MS Exchange 2010.
Centrum Usług Wspólnych
Podstawą do stworzenia jednego z pierwszych w branży budowlanej Centrum
Usług Wspólnych było skonsolidowanie
obszaru finansów, IT, kadr itd. wszystkich
spółek firmy z CE. Wyzwaniem było nie
tylko to, że projekt ten musiał być przeprowadzony w bardzo krótkim czasie, ale
także iż wiązał się ze stratą cennych zasobów ludzkich oraz zakłóceniem procesów
biznesowych. Jego realizacja pozwoliła na
obniżenie kosztów back-office oraz na
standaryzację procesów.
Service-Desk
Bardzo szybko okazało się, że konieczna
jest standaryzacja procesu wsparcia użytkowników usług IT oraz HR. Ostatecznie
postanowiono zmigrować z nieefektywnego sposobu zarządzania incydentami i requestami w tych obszarach na nowoczesną
platformę Service-Desk (IBM ITSM Maximo), zdolną do dostosowywania się do
potrzeb biznesowych. Wśród odniesionych
korzyści należy wymienić zamknięcie większości procesów IT i HR w ramach jednej
platformy, uzyskanie dostępu do dokładnych i bieżących danych na temat efektywności i jakości usług, a także ujednolicenie
usług IT dostępnych w Grupie. opr. wog

Andrzej
Gierata

”
”
dyrektor zarządzający

– Projekty informatyczne zrealizowane w
przeciągu ostatnich lat przeniosły nas i naszych klientów na zupełnie inny, wyższy poziom jakości pracy, efektów z niej płynących i
satysfakcji osobistej każdego z pracowników.
I, co najważniejsze, dynamika ta ciągle nam
towarzyszy.

Dawid Kuźba
menedżer IT

– Sprawny i innowacyjny obszar IT stanowi element niezbędny dla funkcjonowania
organizacji oraz sukcesu każdego przedsięwzięcia. Uważam, że realizujemy naszą misję
skutecznie.
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Wyróżnienie

Tadeusz Grubba

REHAU

dyrektor
ds. handlowych,
prokurent

W polskim oddziale wiodącej na świecie marki Premium w zakresie rozwiązań opartych na polimerach wdrożono system
ERP jako „proof of concept” globalnego wzorca dla całej
grupy. Projekt zakończył się sukcesem.

D

ziałająca globalnie Grupa REHAU (ponad 15 tys. pracowników w ponad 170 oddziałach na
świecie) wyróżnia się innowacyjnością,
szerokim – bo obejmującym wiele różnorodnych branż (budownictwo, motoryzacja, przemysł) – spektrum działalności
oraz osiąganymi dzięki temu efektami
synergii w zakresie przetwarzania tworzyw sztucznych. REHAU reprezentuje
Grupę w Polsce w obszarach budownictwo i przemysł, zatrudniając blisko 500
pracowników w 4 lokalizacjach.

Od legacy do ERP
W 2006 r. Grupa REHAU postanowiła przejść z systemów legacy na standardowe oprogramowanie ERP wraz
z przedefiniowaniem wszystkich procesów biznesowych w firmie zgodnie z tzw.
najlepszymi praktykami. Jako podstawowe oprogramowanie do obsługi procesów
biznesowych we wszystkich jednostkach
organizacyjnych Grupy wybrano system
SAP. Wszystkie jego moduły (ECC, SCM,
CRM, SRM, BI) zostały wdrożone w jednym kroku, minimalizując tym samym
liczbę niezbędnych do uruchomienia
projektów. Postawiono przy tym na maksymalne wykorzystanie jego standardowych funkcjonalności, minimalizując konieczność programowania dodatkowych.
W polskiej spółce jego wdrożenie zakończyło się pomyślnie w maju 2010 r., będąc
„proof of concept” dla globalnego wzorca
systemu. Ponieważ stanowi ona „miniaturę świata REHAU”, gdzie mają miejsce
wszystkie istotne dla REHAU procesy,
jak produkcja z przygotowaniem surowców, zarządzanie magazynami, sprzedaż,
42
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logistyka, eksport czy księgowość, można było sprawdzić wszystko, co byłoby
potrzebne przy kolejnych wdrożeniach.
W Niemczech system zostanie wdrożony
w 2012 r., a w innych krajach – do 2016 r.
Innowacyjność projektu
Ważnym modułem zacieśniającym współpracę z klientem jest platforma internetowa „Portal Klienta”, poprzez którą połowa
wszystkich zamówień w Polsce jest dostarczanych w sposób zautomatyzowany.
Wdrożenie SAP APO Demand Planning,
narzędzia do optymalizacji procesów logistycznych, było natomiast pierwszym
krokiem do pełnego wykorzystania funkcjonalności SAP APO Supply Network
Planning w ramach całej grupy.
Do zarządzania użytkownikami oraz ich
uprawnieniami w systemach wybrano

Wyróżniony projekt

 ERP
system SAP IDM (Identity Management).
Dane o użytkownikach pochodzące z systemu SAP HR są w niezmienionej postaci
odzwierciedlane automatycznie zarówno w innych systemach SAP jak również
w Active Directory, które wspomaga zarządzanie użytkownikami w domenie.
Znaczące korzyści tego rozwiązania widoczne są przy zmianie stanowiska pracy,
długotrwałym urlopie lub z chwilą odejścia
pracownika z firmy. Wysokie oczekiwania
ze strony modułu IDM zadecydowały
o wdrożeniu najnowszej, przy starcie projektu jeszcze niekomercyjnej jego wersji.
opr. wog

”
”
”

ENERGETYKA
I PRZEMYSŁ PALIWOWY

Systemy
dla Budownictwa

– Platforma BI pozwala na wielopłaszczyznową analizę wyników sprzedażowych. Prostota
obsługi oraz zasób informacji ułatwia codzienną pracę i przyczynia się do skuteczniejszego
planowania.

Michał Reck
dyrektor
ds. handlowych,
prokurent

Systemy dla Przemysłu

– Moduł CRM pozwolił na zintegrowanie
wszystkich dotychczasowych systemów
obsługi i wspierania sprzedaży w ramach
jednej platformy informatycznej. Dzięki temu
uzyskujemy wiele pozytywnych efektów.

Artur Kruczyk
dyrektor ds. IT,
logistyki i zakupów

– Informatyzacja umożliwia wprowadzenie
zaawansowanych procesów biznesowych
i jest zatem niezbędnym narzędziem kształtującym przewagę konkurencyjną i gwarantującym rozwój firmy.

Złoty Laur
Grupa LOTOS

 Baza CRM
 Zarządzanie ryzykiem korporacyjnym (ERM)
 Kontrola dostępu do ERP (GRC)

Wyróżnieni
Gdańskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej
 HeatNet (GIS)
 Umożliwienie mobilnej pracy pracownikom Obszaru Eksploatacji
 Wsparcie dla działu Contact Center

Grupa ENERGA

 Transformacja środowiska ERP do nowej wersji
 Uruchomienie Sieci Teleinformatycznej Grupy ENERGA
 Platforma integracyjna i oprogramowanie do transferu danych
sprzedażowych

Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM
 System EPM do koordynacji projektów
 Szkolenia z ERP metodą e-learning
 System Wymiany Informacji (SWI)

PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna
 System Wspierający Procesy Przetargowe (SWPP)
 SODiS w Centrali Spółki
 Wdrożenie systemu f-k w Oddziale KWB Bełchatów

Nominowani
PKP Energetyka

 Hurtownia danych i BI
 Integracja systemu bilingowego z systemem f-k
 Budowa budynku przeznaczonego na pomieszczenia serwerowni
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Złoty Laur

GRUPA LOTOS
Koncern naftowy większość swoich działań biznesowych
wspiera technologiami IT. Za kluczowy uchodzi system ERP,
ale w ciągu ostatnich 2 lat wdrożono kilka innych użytecznych systemów IT, w tym Bazę CRM do wspomagania zarządzania relacjami z klientami.

K

oncern zajmuje się poszukiwaniem, wydobyciem i przerobem
ropy naftowej oraz sprzedażą
hurtową i detaliczną wysokiej jakości produktów naftowych. Jest liderem w produkcji i sprzedaży olejów silnikowych
i asfaltów drogowych w Polsce. Zarządza
także ogólnopolską siecią około 330 stacji paliw.
Większość kompetencji i usług IT dla
spółek Grupy została scentralizowana
i jest świadczona przez Biuro Zarządzania Informatyką Grupy LOTOS. Głównym systemem obsługującym większość
spółek Grupy jest Zintegrowany System
Informatyczny (ZSI) zbudowany na bazie
SAP ERP 2005, ale wspomaga go wiele
innych systemów wdrożonych w ostatnim czasie. Co ważne, wszystkie były
w całości finansowane ze środków wła-
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snych z możliwością odzyskania części
wydatków w postaci ulgi z tytułu wdrażania nowoczesnych technologii IT.
Baza CRM
Celem wdrożenia systemu było uzyskanie
efektu synergii w sprzedaży różnych grup
produktowych poprzez budowę centralnej bazy wiedzy o klientach. W Grupie
od kilku lat wszelkie rozwiązania IT są
wdrażane w oparciu o architekturę SOA
oraz techniki integracji bazujące na szynie ESB, a także wykorzystując budowę
aplikacji kompozytowych oraz rozwiązań
zarządzania obiegiem pracy i dokumentów. Wszystkie te techniki wykorzystane
zostały również do budowy systemu Baza
CRM – jednego pulpitu pracy, obejmującego swym zasięgiem działania od operatora sprzedaży do koordynatora obszaru,

2011 2011
dostępnego także z urządzeń mobilnych,
w tym na platformie BlackBerry stosowanej przez większość menedżerów. Dodatkowo został on zintegrowany z innymi
rozwiązaniami IT użytkowanymi przez
Grupę: SAP ERP 2005, hurtownią danych, systemem wsparcia logistyki oraz
portalem sprzedażowym. System umożliwia organizację procesów za pomocą
procedur workflow, zapewnia handlowcom dostęp do najbardziej aktualnych
informacji w trybie on-line oraz pozwala
na budowę powiązanych ofert produktowych. Przyczynił się także do stworzenia
centralnej bazy wiedzy o klientach oraz
umożliwił klientom bieżące śledzenie
statusu ich spraw dzięki udostępnieniu
kanałów elektronicznych zarówno im, jak
i pracownikom Grupy. Obecnie korzysta
z niego ok. 250 użytkowników.
Zarządzanie ryzykiem
korporacyjnym
Grupa LOTOS od dawna odczuwała potrzebę wdrożenia systemu tego typu, ale
ponieważ dostępne na rynku rozwiązania
charakteryzowały się wysoką ceną oraz
istotnymi trudnościami we wdrożeniu,
m.in. brakiem sukcesów w przemyśle,
postanowiono zbudować je od podstaw
korzystając z zasobów własnych oraz
partnera dostarczającego usługi programistyczne i konsultacyjne.
Celem projektu było wsparcie informatyczne procesu zarządzania ryzykiem
korporacyjnym w oparciu o zautomatyzowane działania. Zarządzanie nim odbywa
się obecnie poprzez: identyfikację ryzyk,
które dotyczą organizacji i ocenę prawdopodobieństwa ich wystąpienia w różnych
horyzontach czasowych i w kilku kategoriach skutków, zdefiniowanie i monitorowanie wskaźników opisujących ryzyko,
rejestrowanie incydentów i raportowanie
przekrojowe różnych danych z jego zakre-

su. Oprócz części ewidencyjnej związanej
z rejestrem ryzyk, incydentów czy wskaźników zdefiniowano i wdrożono scenariusze workflow, systematyzujące działania
związane z zarządzaniem ryzykiem. Narzędzie to pozwala także na łączenie ryzyk
z różnymi atrybutami, takimi jak realizowane cele, procesy, zaangażowane osoby
czy wykorzystywane dokumenty, a także
modeluje różne mapy ryzyka zgodnie
z wprowadzonymi wymaganiami.
W trakcie wdrożenia zastosowano wiele
technik przepływu zadań oraz wykorzystano możliwości infrastruktury SOA,
w tym szyny ESB, służącej do integracji

Nagrodzone projekty

 Baza CRM
 Zarządzanie ryzykiem
korporacyjnym
 Kontrola dostępu do ERP
z systemami otoczenia, przede wszystkim w kontekście systemu ERP. Dzięki
temu możliwe stało się automatyczne
wyliczanie wskaźników ryzyka KRI (Key
Risk Indicators). Implementacja modułu
uprawnień pozwoliła na zaangażowanie
w proces zarządzania ryzykiem pracowników wszystkich spółek Grupy.
Wdrożony system jest nowatorskim rozwiązaniem wspierającym odpowiedzialną
politykę zarządczą. Aktywne zarządzanie
ryzykiem korporacyjnym zabezpiecza stabilne funkcjonowanie Grupy LOTOS oraz
wsparcie przy realizacji wyznaczonych
celów, a także projektów biznesowych.
Wdrożenie procedur workflow pozwala
na precyzyjne definiowanie zadań związanych z zarządzaniem ryzykiem oraz monitorowanie ich statusu. Wskaźniki ryzyka
mogą być wyliczane zarówno manualnie,
jak i on-line na bazie danych transakcyjnych i analitycznych, co pozwala na
precyzyjne monitorowanie ich poziomów
i racjonalne podejmowanie decyzji w zakresie zarządzania danym ryzykiem,
w tym także alokowania ewentualnych
zasobów finansowych. Z systemu korzysta
ok. 100 użytkowników.

ENERGETYKA I PRZEMYSŁ PALIWOWY

Kontrola dostępu do ERP
W ramach podnoszenia poziomu dojrzałości systemu kontroli wewnętrznej w ramach spółek Grupy pojawiła się konieczność zaadresowania ryzyk związanych
z rozdziałem obowiązków użytkowników
oraz wynikającym z niego podniesieniem bezpieczeństwa systemu SAP. Projekt obejmuje wdrożenie dedykowanego
rozwiązania SAP Business Objects Access Control w obszarze procesów finansowych, zakupowych i sprzedażowych
do zarządzania ryzykiem nadmiarowego
dostępu użytkowników systemów oraz
SAP Business Objects – FireFighter do
zarządzania dostępem uprzywilejowanym dla konsultantów systemów produkcyjnych SAP. Działania prowadzone
są dla systemów produkcyjnych SAP,
z których na co dzień korzysta ok. 1 tys.
użytkowników.
Wdrożenia rozwiązań klasy GRC są
wciąż tematami budzącymi dużo emocji wewnątrz firm i niewiele przedsiębiorstw może pochwalić się w tym obszarze dedykowanym rozwiązaniem,
które faktycznie działa.
Jego implementacja w Grupie LOTOS,
która była jedną z pierwszych w Polsce,
zakładała wdrożenie „od podstaw” i to
w całości dopasowanego do jej specyfiki
biznesowej, opierając się na najlepszych
światowych wzorcach w tym zakresie.
Prowadzone prace miały również na
celu podniesienie świadomości użytkowników końcowych w zakresie ryzyk związanych z dostępem do systemu SAP, co
umożliwiło stworzenie rozwiązania, które jest wykorzystywane i konfigurowane
„przy biznesie” przy mocnym wsparciu
technicznym ze strony Biura. Z perspektywy IT system przyczynił się do
automatyzacji procesu zarządzania ryzykiem nadmiarowych uprawnień, weryfikacji wystąpienia konfliktów w uprawnieniach użytkowników, a z perspektywy
biznesowej – do obniżenia ryzyka operacyjnego związanego z nadmiarowym dostępem użytkowników do systemu SAP
oraz podniesienia poziomu dojrzałości
kontroli wewnętrznej z wykorzystaniem
efektywnych kosztowo narzędzi.
opr. wog

Halina
Stasiewicz

”
”
dyrektor
Biura
Zarządzania
Procesami

– Unikalne funkcjonalności oraz brak wyraźnych wzorców wymagał dużej kreatywności
zespołu opisującego procesy i potrzeby
związane z zarządzaniem ryzykiem korporacyjnym, a z drugiej strony ostrożnych decyzji
projektowych.

Tadeusz
Rogaczewski
dyrektor
Biura
Zarządzania
Informatyką

– Staramy się dostarczać biznesowi nowoczesnych narzędzi informatycznych, które
pozwalają nie tylko na szybsze, ale i bardziej precyzyjne podejmowanie decyzji oraz
optymalizację marży czy obniżenie kosztów
operacyjnych.
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Wyróżnienie

2011 2011
Wyróżnienie

GDAŃSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO
ENERGETYKI CIEPLNEJ
Lider branży ciepłowniczej w kraju intensywnie inwestuje
w nowe technologie. Hitem ostatnich 2 lat było wdrożenie
systemu informacji geogracznej HeatNet oraz skorelowanie
po raz pierwszy w branży działań pracowników Contact Center
z działaniami mobilnych pracowników Obszaru Eksploatacji.

G

PEC, największe w Polsce przedsiębiorstwo Grupy Kapitałowej
Stadtwerke Leipzig, które działa
na rynku już ponad 50 lat, specjalizuje
się w przesyle i dystrybucji ciepła. Firma
znajduje się przy tym w czołówce pomorskich inwestorów: w latach 2004 – 2010
przeznaczyła na inwestycje w nowe technologie, rozwój i modernizację infrastruktury ponad 300 mln zł.
HeatNet
System Informacji Geograficznej (GIS)
wspiera zarządzanie majątkiem sieciowym poprzez uporządkowanie i usystematyzowanie stale aktualizowanych
danych dotyczących infrastruktury cie-

Wyróżnione projekty

 HeatNet (GIS)
 Wsparcie dla Obszaru
Eksploatacji
 Wsparcie dla Contact
Center
płowniczej. Pracownicy mają szybki dostęp do ogromnych zasobów informacji,
zgromadzonych w jednej bazie, co znacznie zwiększyło efektywność działania
wszystkich służb GPEC. System, wizualizując informacje na mapie oraz integrując
dane przestrzenne pochodzące z różnych
źródeł, optymalizuje planowanie nowych
inwestycji i remontów, a także wspomaga
46
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obsługę zdarzeń awaryjnych i wyłączeń
planowych. Ma to wpływ na sprawniejsze
zarządzanie infrastrukturą ciepłowniczą
oraz znacząco przyspiesza proces informowania klientów o przerwach w dostawie ciepła, wynikających z awarii lub planowanych wyłączeń.
Wsparcie dla Obszaru Eksploatacji
Celem projektu było umożliwienie pracownikom w terenie potwierdzania otrzymania
i wykonania zleceń. Mobilny dostęp do aplikacji specjalistycznych (GIS, HeatNet, ERP
i Telemetria), który uzyskali poprzez tablety
z bezprzewodowym dostępem do infrastruktury teleinformatycznej przedsiębiorstwa
daje im dodatkowo możliwość bezpośredniego podglądu przebiegu sieci ciepłowniczej, jej parametrów oraz wykonywanych
na niej czynności eksploatacyjnych.
Wsparcie dla Contact Center
Proces włączeń i wyłączeń dostaw ciepła
dla klientów usprawniono poprzez umożliwienie pracownikom CC rejestracji zgłoszeń oraz śledzenie statusu ich realizacji.
Dedykowana do tego celu aplikacja integruje w jednym miejscu dane z różnych
systemów.
Rozwiązania wspierające pracę CC oraz
Obszaru Eksploatacji umożliwiły przyspieszenie procesu uruchamiania węzłów
cieplnych w okresie włączeń. W 2010 r.
92% węzłów cieplnych zostało uruchomionych w czasie 24 godzin od otrzymania zgłoszenia od klienta, a już rok później
– aż 99%.
opr. wog

Igor Wasilewski
członek zarządu

”
”

– Wdrożenie nowych rozwiązań ustrukturyzowało przebieg procesów w firmie oraz
zwiększyło odpowiedzialność pracowników
i ich identyfikację z celami całej organizacji.
To wszystko pozwala budować partnerskie
relacje z klientami na Pomorzu i umacniać
pozycję GPEC, jako innowacyjnego lidera
ciepłownictwa w Polsce.

Rafał Bień

dyrektor
ds. teleinformatyki

– Nasze systemy IT są podstawą podejmowania decyzji zarówno na poziomie kadry
zarządzającej, jak i specjalistów, a ich
wysoka jakość jest jednym z podstawowych
elementów umożliwiających świadczenie naszym klientom najwyższego poziomu usług.
ciepłownictwa w Polsce.

GRUPA ENERGA
Unikalne rozwiązania ENERGI w obszarze infrastruktury –
pierwsze w sektorze energetycznym w Polsce – spotkały się
z uznaniem na świecie. W konkursie „Innovation Awards 2012”,
zorganizowanym przez IDC, projekt znalazł się w trójce najbardziej innowacyjnych z ponad 400 aplikacji z regionu EMEA.

G

rupa ENERGA jest zintegrowanym przedsiębiorstwem energetycznym, którego głównymi obszarami działalności są wytwarzanie, obrót,
dystrybucja oraz przesył energii elektrycznej i cieplnej. ENERGA dostarcza energię
elektryczną do 2,5 mln gospodarstw domowych, a także do ponad 300 tys. firm, co
daje jej ok. 17-procentowy udział w rynku
sprzedaży energii elektrycznej.

Transformacja środowiska SAP
Ze względu na konieczność wsparcia systemowego zmian organizacyjnych i procesowych w spółce ENERGA – Operator,
wdrożono narzędzie systemowe do obsługi
jej nowych procesów biznesowych w obszarach: rachunkowości finansowej, zarządzania pieniądzem, kontrolingu, majątku
trwałego, sprzedaży dystrybucji, gospodarki materiałowej i zaopatrzenia, inwestycji
i systemu projektowego, gospodarki remontowej i eksploatacyjnej, transportu oraz
kadr i płac. Obecnie korzysta z niego 2 tys.
użytkowników. Stworzenie systemu miało
również istotny wpływ na projekt uruchomienia Centrum Usług Wspólnych.
Sieć Teleinformatyczna Grupy ENERGA
Celem projektu było zapewnienie jednolitej zintegrowanej platformy teletransmisyjnej dla spółek Grupy, korzystających
z centralnych systemów IP. Jego zakres
obejmował północną i centralną część kraju w 8 lokalizacjach, gdzie stworzono 8 węzłów dostępowych. Jako platformę fizyczną
zastosowano technologię CWDM o przepustowości 5 Gbps, a łączność dostępową

w warstwie protokołu IT zrealizowano przy
wykorzystaniu routerów brzegowych o wydajności do 720 Gbps. Dzięki zbudowaniu
jednolitej infrastruktury, która zastąpiła łącza od 2 do 4 Mbps dzierżawione od operatorów trzecich uzyskano redukcję kosztów,
dużą przepustowość, bezpieczeństwo oraz
stabilność i skalowalność rozwiązania.
Platforma integracyjna
W związku z dużą złożonością środowiska
systemów IT konieczne było dostarczenie
efektywnej platformy integrującej systemy
oraz zapewnienie automatyzacji transferu

Wyróżnione projekty

 Transformacja
środowiska SAP
 Sieć Teleinformatyczna
Grupy ENERGA
 Platforma integracyjna
danych z ksiąg pomocniczych prowadzonych
w systemach bilingowych do systemu SAP.
Brak rozwiązania integracyjnego out-of-thebox w tym zakresie wymusił konieczność
stworzenia od podstaw unikalnego oprogramowania integrującego umożliwiającego transfer danych zgodnie z potrzebami
kluczowych spółek Grupy. W ramach projektu wykonano podniesienie wersji szyny
danych Grupy do SAP Process Integration
7.1 EHP 1 oraz opracowanie interfejsów
transferujących dane z systemów billingowych do systemu SAP.
opr. wog

Michał Dudziak
dyrektor
zarządzania
operacjami

”
”

– Informatyka w obszarze systemów
korporacyjnych i wspomagania infrastruktury operacyjnej pozwala budować naszej
Grupie Kapitałowej długofalową przewagę
konkurencyjną. Poprawa efektywności działania, poprzez wspomaganie informatyczne,
prowadzi do obniżenia kosztów i wzrostu jej
przychodów.

Roman Dudzik
dyrektor
Centrum IT

– Informatyka stanowi w naszej organizacji
istotny element automatyzacji i wspomagania procesów biznesowych. Stosując
nowoczesne narzędzia informatyczne oraz
rozwiązania organizacyjne w IT, staramy się
wychodzić naprzeciw potrzebom naszego
biznesu oraz współtworzyć wizerunek zwartej, efektywnej i innowacyjnej grupy kapitałowej, która dynamicznie dopasowuje się do
zmiennego otoczenia i rosnącej konkurencji.
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Wyróżnienie
Wyróżnienie

2011 2011
Wyróżnienie

OPERATOR
OPERATOR GAZOCIĄGÓW
GAZOCIĄGÓW
PRZESYŁOWYCH
PRZESYŁOWYCH GAZ-SYSTEM
GAZ-SYSTEM
Transport gazu do odbiorców końcowych jest działalnością
Transport gazu do odbiorców końcowych jest działalnością
o strategicznym znaczeniu dla naszego kraju. Stawia to przed
o strategicznym znaczeniu dla naszego kraju. Stawia to przed
rmą GAZ-SYSTEM wyzwania, którym trudno byłoby sprostać
rmą GAZ-SYSTEM wyzwania, którym trudno byłoby sprostać
bez stosowania wyranowanych technologii IT.
bez stosowania wyranowanych technologii IT.

O
O

d 2004 r. Operator Gazociągów
d 2004 r. Operator Gazociągów
Przesyłowych GAZ-SYSTEM jest
Przesyłowych GAZ-SYSTEM jest
odpowiedzialny za transport paodpowiedzialny za transport paliw gazowych siecią przesyłową na tereliw gazowych siecią przesyłową na terenie całego kraju w celu ich dostarczenia
nie całego kraju w celu ich dostarczenia
poprzez sieci dystrybucyjne do odbiorców
poprzez sieci dystrybucyjne do odbiorców
końcowych. Z racji tego spółka uczestnikońcowych. Z racji tego spółka uczestniczy w rozlicznych projektach wysokiego
czy w rozlicznych projektach wysokiego
ryzyka, gdzie wsparcie technologiami IT
ryzyka, gdzie wsparcie technologiami IT
ma wręcz pionierski charakter.
ma wręcz pionierski charakter.
Koordynacja projektu EPM
Koordynacja projektu EPM
Celem
była implemantacja
budowa systemu
Celemprojektu
projektu była
systeinformatycznego
wspierającego
budowę
mu informatycznego wspierającego
budowę
Gazoportu
terminaluLNG
LNGww Szczecinie
Świnoujściuwwzakresie
zakresie
koordynacji
zadań
projektowych.
koordynacji zadań projektowych.WyzwaWyzwaniem
niembyłbyłz zjednej
jednejstrony
stronykrótki
krótkiczas
czasrealireali-

Wyróżnione
Wyróżnioneprojekty
projekty

Koordynacja
Koordynacjaprojektu
projektuEPM
EPM
Szkolenia
SzkoleniazzERP
ERP
metodą
metodąe-learning
e-learning
System
SystemWymiany
Wymiany
Informacji
Informacji
zacji
projektu
zacji
projektu– –6 6miesięcy,
miesięcy,z zdrugiej
drugiej– –brak
brak
ogólnodostępnej
ogólnodostępnejmetodyki
metodykikoordynacyjnej
koordynacyjnej
(istnieją
(istniejąjedynie
jedyniemetodyki
metodykizarządcze).
zarządcze).
Zaprojektowany
Zaprojektowanywwtechnologii
technologiiwebowej
webowej
system
systemEPM,
EPM,będący
będącyadaptacją
adaptacjąmetodymetodykikizarządczej
zarządczejnanapłaszczyznę
płaszczyznęmetodyki
metodyki
koordynacyjnej
koordynacyjneji zi ztego
tegopunktu
punktuwidzenia
widzenia
nie
nieposiadający
posiadającyrynkowych
rynkowychodpowiedniodpowiedników,
skutecznie
ków,
skuteczniewsparł
wsparłprocesy
procesybiznesowe
biznesowe
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w ramach budowy rozwiązania o unikalw ramach budowy rozwiązania o unikalnym charakterze w skali kraju.
nym charakterze w skali kraju.
Szkolenia z ERP metodą e-learning
Szkolenia z ERP metodą e-learning
Wyzwaniem związanym z wdrożeniem
Wyzwaniem związanym z wdrożeniem
systemu ERP był bardzo szeroki zakres
systemu ERP był bardzo szeroki zakres
projektu (rachunkowość, finanse, kontroprojektu (rachunkowość, finanse, kontroling, inwestycje, remonty oraz zakupy i biling, inwestycje, remonty oraz zakupy i biling) dla 760 użytkowników, który trzeba
ling) dla 760 użytkowników, który trzeba
było zrealizować w ciągu zaledwie 16 miebyło zrealizować w ciągu zaledwie 16 miesięcy. Ponieważ samo wdrożenie zajęło 12
sięcy. Ponieważ samo wdrożenie zajęło 12
miesięcy, na przeszkolenie pracowników
miesięcy, na przeszkolenie pracowników
pozostały
pozostały44miesiące,
miesiące,co
co przekładało
przekładało się
się
na
13
tys.
osobodni.
Ostatecznie,
na 13 tys. osobodni. Ostatecznie,metodą
metodą
tradycyjną
tradycyjnąprzeszkolono
przeszkolono tylko
tylko 30%
30% użytużytkowników
kluczowych,
a
pozostałych
kowników kluczowych, a pozostałychwywykorzystując
korzystując––po
poraz
razpierwszy
pierwszywwPolsce
Polscena
na
tak
takdużą
dużąskalę
skalę––metodę
metodęe-learning.
e-learning.
System
SystemWymiany
WymianyInformacji
Informacji(SWI)
(SWI)
Rynek
gazowy
w
Polsce
Rynek gazowy w Polsce podlega
podlega regularegulacjom
cjomwynikającym
wynikającymzzprawa
prawaeuropejskiego
europejskiego
oraz
orazpolskiego.
polskiego.Zapisy
Zapisy prawne
prawne nakładają
nakładają
na
naoperatorów
operatorów gazociągów
gazociągów przesyłowych
przesyłowych
obowiązek
obowiązek stałego
stałego informowania
informowania otoczeotoczenia,
nia,które
którema
mana
nacelu
celuzapewnienie
zapewnienietranstransparentności
parentnościstosowanych
stosowanychprocedur
procedurobsługi
obsługi
i współpracy
i współpracyzzklientami.
klientami.ZZtego
tegopowodu
powodupo
po
raz
razpierwszy
pierwszywwtej
tejbranży
branżywdrożono
wdrożonoscenscentralizowany
tralizowany system
system informatyczny
informatyczny udoudostępniający
stępniającyelektroniczne
elektronicznekanały
kanaływymiany
wymiany
informacji
informacjizzklientami
klientami oraz
oraz automatyzuautomatyzujący
jącyobieg
obiegdokumentów
dokumentówzwiązanych
związanychzzich
ich
obsługą
obsługą i i realizacją
realizacją usług
usług przesyłowych.
przesyłowych.
Wdrożony
Wdrożony system
system SWI
SWI był
był kombinacją
kombinacją
systemu
systemu bazodanowego
bazodanowego zz szyną
szyną danych
danych
opartą
opr.
opartąooWEB
WEBServices.
Services.
opr.wog
wog

Grzegorz Stępniak
Grzegorz Stępniak
dyrektor

”
”
dyrektor
Pionu Informatyki
Pionu Informatyki

– W skład naszej firmy wchodzi Centrala
– W skład naszej firmy wchodzi Centrala
i 6 Oddziałów umiejscowionych w różnych
i 6 Oddziałów umiejscowionych w różnych
rejonach Polski. Pełna informatyzacja spółki
rejonach Polski. Pełna informatyzacja spółki
pozwala zniwelować odległość między
pozwala zniwelować odległość między
jednostkami i umożliwia szybki przepływ
jednostkami i umożliwia szybki przepływ
informacji.
informacji.

Przemysław
Przemysław
Kotwicki
Kotwicki

zastępca dyrektora
zastępca dyrektora
Pionu Zamówień
Pionu Zamówień
i Administracji
i Administracji

––Systemy
Systemy informatyczne,
informatyczne, zwłaszcza
zwłaszcza
wdrażany
obecnie
wdrażany obecnie system
system ERP,
ERP, są
są wspaniawspaniałymi
narzędziami
komunikacji
dla
łymi narzędziami komunikacji dla naszych
naszych
pracowników
pracowników ii tworzą
tworzą platformę
platformę pracy
pracy
zespołowej
zespołowej między
między ludźmi,
ludźmi, co
co stanowi
stanowi dla
dla
nas
ich
największą
wartość.
nas ich największą wartość.

PGE GÓRNICTWO I ENERGETYKA
KONWENCJONALNA

Największy w Polsce producent węgla brunatnego i energii
elektrycznej nie oszczędza na informatyce. W ciągu dwóch
ostatnich lat wdrożył platformę do obsługi procesów przetargowych i system obiegu dokumentów.

P

GE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna (PGE GiEK) to jeden
z sześciu koncernów wchodzących
w skład PGE, będący największym w Polsce producentem węgla brunatnego oraz
energii elektrycznej. Realizowane przez
niego projekty informatyczne stawiają go
pośród liderów rynku.
E-procurement
System Wspierający Procesy Przetargowe
(SWPP) to platforma internetowa wspierająca procesy zakupowe, której wdrożenie
dało nieocenione korzyści. Wspólne prowadzenie zakupów przez Grupę poprzez negocjacje cen pozwala na znaczne obniżenie
kosztów, a dzięki ujednoliconej procedurze
ich prowadzenia skraca się czas przeprowadzanych postępowań. System daje również
kontrolę nad procesem wyboru wykonawcy, co sprzyja lepszej współpracy z dostawcami, a poprzez centralne raportowanie
umożliwia łatwe pozyskiwanie danych do
wszelkiego rodzaju analiz i raportów.
Obecnie korzysta z niego ponad 3,2 tys.
użytkowników, prowadzących kilka tysięcy postępowań o wartości przekraczającej
5 mld zł. Oszczędności wynikające tylko
z wprowadzenia aukcji elektronicznych
przekraczają 15 mln zł kwartalnie.
SODiS
Udostępnienie systemu obiegu dokumentów i spraw opartego na platformie
elektronicznej File.Net P8, dedykowanej
do rozwiązań typu workflow, było nie lada
wyzwaniem. Wymusiło bowiem nie tylko
zmianę sposobu obsługi wybranych pro-

cesów, ale także konieczność zastąpienia
wersji papierowych dokumentów wersjami
elektronicznymi. Wdrożenie systemu zakończyło się pełnym sukcesem, przyczyniając się do zmniejszenia kosztów utrzymania procesów obiegu dokumentów oraz
zwiększenia jakości ich obsługi.
System f-k
Ponieważ obszar rachunkowości w PGE
GiEK Oddział KWB Bełchatów obsługiwany był przez wiele niespójnych systemów informatycznych, pojawiła się potrzeba ujednolicenia procesów rachunkowości finan-

Wyróżnione projekty

 E-procurement
 SODiS
 System f-k
sowo-zarządczej i wsparcia różnorodnych
wycen (UoR, MSR/MSFF).
Wdrożenie nowego systemu finansowoksięgowego SAP ECC 6.0, obejmującego
rachunkowość finansową, kontroling oraz
zarządzanie środkami pieniężnymi i majątkiem trwałym, spowodowało poprawę
efektywności zarówno w kontekście pracy
użytkowników końcowych systemu, jak i od
strony administracyjnej systemu. Ponieważ
procesy zostały częściowe zautomatyzowane, zmniejszyła się czasochłonność obsługi
systemu przy równoczesnej poprawie terminowości wykonywanych zadań. Korzysta
z niego 160 użytkowników.
opr. wog

Marek Ciapała
dyrektor
Departamentu
Zarządzania
Majątkiem

”
”

– Proces informatyzacji znacznie wpłynął
na usprawnienie wielu aspektów działalności
naszej spółki. System SODiS uporządkował
procesy przepływu spraw i dokumentów.
System SWPP scentralizował i przyśpieszył
procedury przetargowe, a wdrożenie SAP
zwiększyło m.in. efektywność zarządzania
cyklem życia składników majątku trwałego.

Mirosław
Waroch
kierownik
Biura IT

– Ze względu na skalę naszej spółki, oraz rozproszenie geograficzne oddziałów niezbędne
jest wsparcie systemu zarządzania efektywnymi narzędziami informatycznymi.
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NAJLEPSZY PRZEWODNIK PO POLSKIM RYNKU IT
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MAŁE I ŚREDNIE PRZEDSIĘBIORSTWA
(MSP)

ZAMÓW JUŻ DZIŚ
s.tomczyk@mmgpolska.pl
tel. 22 515 00 00
fax 22 613 25 84

Złoty Laur
Winezja.pl

 Zintegrowana obsługa zamówień
 Microsoft Dynamics CRM
Zunikowana komunikacja

Wyróżnieni
Astor

 System Pomocy Technicznej ASTOR
 Platforma internetowa dla klientów
 Profesal ERP

Neckermann Polska

 Centrum Rezerwacji Telefonicznych
 Modernizacja sieci LAN/WAN/VPN
 E-kadry

SKY CLUB

 Globalny komunikator SkyConnector
 Call Center (Thulium)
 Aukcje On-Line

Nominowani
Nomanet

 MES
 Wirtualizacja środowiska IT

140 zł
� ZOBACZ KTO ROZDAJE KARTY NA POLSKIM RYNKU IT&T
� DANE FINANSOWE NAJWIĘKSZYCH FIRM Z BRANŻY IT&T
� OCENA RYNKU ZA 2010, PROGNOZY NA KOLEJNE LATA
� 150 STRON RANKINGÓW I ANALIZ

PPHU Knittex

 System ewidencji produkcji maszyn dziewiarskich
 Wdrożenie modułu logowania do systemów IT

9,99 EUR
DOSTĘPNA W APP STORE
JEST RÓWNIEŻ PEŁNA
WERSJA RAPORTU NA

iPADA
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Złoty Laur

WINEZJA.PL
Platforma e-commerce i portal społecznościowy o tematyce
winiarskiej, korzystający z infrastruktury informatyczno-biznesowej całkowicie zanurzonej „w chmurze”. Pozwoliło to tej
niewielkiej rmie w ciągu zaledwie roku stać się jednym z liderów rynku, na którym działa. A nie jest to jej ostatnie słowo.

F

ilozofia działania portalu daleko
wykracza poza tradycyjnie rozumiany sklep internetowy. W ciągłej sprzedaży jest ponad 700 produktów,
ale przewagę konkurencyjną w dużej
mierze zapewnia mu kompendium wiedzy winiarskiej, którego ze świecą szukać na innych portalach tego typu. Portal łączy w sobie nowoczesną obsługę
z możliwością dostawy produktów w ciągu 24 godzin od złożenia zamówienia na
terenie całej Polski. Klienci mają dostęp
do wielu funkcji ułatwiających odnalezienie i wybór odpowiedniego dla siebie
wina, a udostępnione narzędzia badają
ich gust enologiczny oraz indywidualne
preferencje.
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W strategii firmy, nazywanej przez zarząd
„zero przypadków”, widać doświadczenia
wyniesione z bankowości i firm konsultingowych. W efekcie ten uruchomiony
zaledwie w lipcu 2010 r. serwis nie tylko
wykazuje niski współczynnik odrzuceń,
ale już w drugim miesiącu działania zrealizował poziom przychodu zaplanowany
na pół roku działalności. Obecnie, po 18
miesiącach działania ma osiągnąć zgodnie z planem Break Event Point, czyli
zacząć przynosić zyski. To dobry prognostyk, bo sprzedaż wina przez Internet
wzrosła w Polsce w ciągu ostatniego 1,5
roku ponad dwukrotnie.
Wsparcie pomysłu informatyką i ubranie
go w biznesowe możliwości najnowszych

2011 2011
technologii pochodziły z toruńskiej firmy
doradczo-technologicznej JADE, laureata ubiegłorocznej nagrody Deloitte Fast
50 za największy wzrost przychodów
w ciągu minionych 5 lat. Natomiast
kompetencje winiarskie i doświadczenie po stronie logistycznej wniósł jeden
z największych w Polsce dystrybutorów
wina – firma AMBRA, z którą JADE już
wcześniej nawiązała współpracę, będąc
jednym z dostawców rozwiązań IT.
Współwłaściciele portalu zdawali sobie
sprawę, że zastosowanie rozwiązania
w tradycyjnym modelu on-premise (zakup na własność technologii IT, a potem
jej utrzymanie) byłoby inwestycją mającą
długi czas zwrotu i pociągającą za sobą
ogromne nakłady finansowe. Postawienie
na outsourcing pozwoliło nie tylko szybko
uruchomić działalność, ale także zainwestować gros środków w rozwój biznesu,
marketing oraz sprzedaż, czyli w to co
najbardziej liczy się w e-commerce.
Zintegrowana obsługa zamówień
Filozofia „chmury” jest odzwierciedlona
w Winezja.pl nie tylko w modelu utrzymania IT, bo firma z założenia nie dysponuje własnymi magazynami, sieciami
sklepów czy samochodami do rozwożenia
zamówionych on-line towarów, oparłszy
się na modelu partnerstwa z najbardziej
kompetentnymi w danej dziedzinie podmiotami. Całość procesów zarządzania
sprzedażą oraz łańcuchem dostaw odbywa się dzięki wirtualnym rozwiązaniom,
których synchronizacja stanowiła niemałe wyzwanie. Polegała ona na pełnej
integracji systemów obsługujących zamówienia zarówno po stronie Winezja.pl,
jak też gwarantującej potężne portfolio
produktów firmy AMBRA, wreszcie firmy Schenker, która udostępnia miejsca
magazynowe w Centrum Logistycznym
w Teresinie oraz firmy kurierskiej UPS,

która rozwozi towary do klientów. Integracją objęto następujące systemy: do zarządzania relacjami z klientami (CRM),
dwa magazynowe (w tym SAFO), dystrybutorski, kurierski, płatniczy oraz serwis
WWW. Dzięki temu, że wymiana informacji między nimi odbywa się w sposób
całkowicie zautomatyzowany, nie wymagając ingerencji człowieka, a sam system
jest skalowalny i w pełni przepustowy,
organizacja sprzedaży on-line możliwa
jest na poziomie nie niższym niż oferują
ją wielcy gracze na rynku e-commerce.
I to było warunkiem zapewnienia sobie
trwałej przewagi na rynku.

CRM
Wdrożony na przełomie lat 2009/10 system do zarządzania relacjami z klientami
Microsoft Dynamics CRM jest drugim źródłem sukcesu portalu, będąc wykorzystywanym zarówno do gromadzenia twardych
danych, jak i prowadzenia obserwacji zachowań konsumentów oraz generowania
raportów. Serwis WWW nie poprzestaje
na gromadzeniu danych ilościowych czy
dotyczących dostępności produktów, na
bieżąco analizując i modyfikując sposób
komunikacji, przedstawienie oferty czy politykę cenowo-rabatową. Dzięki realizowaniu założeń marketingu one-to-one, portal
przedstawia użytkownikowi końcowemu
zindywidualizowaną zawartość, ucząc się
jego preferencji oraz pozwalając konsultantom realizować pomoc i kontakt w sposób całkowicie do niego dopasowany.
Ujednolicona komunikacja
Bazę wiedzy stanowi serwis WWW, który
oferuje szeroki wachlarz funkcjonalności
dla klienta. Wdrożenie nowej funkcjonalności to jednak skomplikowany proces,
w który zaangażowany jest zarząd i dział
marketingu Winezja.pl, dział prawny,
programiści i dział graficzny JADE, pozostali dostawcy a czasem również eksperci
portalu. Żeby zsynchronizować kalendarze kadry zarządzającej i pracowników,
potrzebny był standard pozwalający na
skuteczny przepływ informacji w organizacji wsparty odpowiednimi narzędziami IT. Firma postawiła na udostępnianą
„w chmurze publicznej” platformę ko-
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munikacyjną, która wspiera pracę zespołową oraz umożliwia współdzielenie
dokumentów i sygnalizację dostępności
pracowników w oparciu o ich aktywność
i kalendarze, obsługuje pocztę elektroniczną oraz pozwala na prowadzenie
komunikacji błyskawicznej oraz wirtualnych konferencji, może także wymieniać
informacje z innymi systemami wykorzystywanymi przez pracowników, w tym
CRM. Dzięki niej pracownicy Winezja.pl
mogą obserwować trendy sprzedażowe,

Nagrodzone projekty

 Zintegrowana obsługa
zamówień
 Microsoft Dynamics CRM
 Ujednolicona
komunikacja
statusy zamówień klientów oraz ewentualne sygnały o przestojach i na bieżąco wyciągać wnioski z takich informacji,
a także w sposób ciągły kontaktować się
z sommelierami, których praca w dużej
mierze wymaga podróży po całym świecie. Analiza i natychmiastowa reakcja są
kluczowe w biznesie tak silnie uzależnionym od sprawności funkcjonowania
łańcucha dostaw. Ponieważ komunikacja
i wymiana danych odbywa się w trybie
rzeczywistym, przekłada się to na zwiększenie produktywności, redukcję kosztów związanych z obiegiem informacji,
a także jasno sprecyzowane dane na temat przydziału zadań w organizacji oraz
wygodę ich realizacji, a tym samym na
usprawnienie procesów decyzyjnych.
Obecnie firma opiera się na tak innowacyjnych rozwiązaniach, że mogłaby już
zaprzestać inwestycji w nowe technologie
i skoncentrować się jedynie na marketingu. Tak się jednak nie dzieje, gdyż chce być
nie tylko krok, ale i dwa przed konkurencją. W związku z tym wciąż pracuje nad
nowinkami technologicznymi i planuje kolejne usprawnienia, które klientom jeszcze
bardziej ułatwią i uatrakcyjnią wirtualne
poruszanie się po świecie win. opr. wog

Robert
Warmbier

”
”
dyrektor
marketingu
i sprzedaży

– Informatyka stoi za wszystkimi procesami, jakie zachodzą w firmie, nadaje naszym
działaniom niezbędnej w biznesie on-line
prędkości. Dzięki skoordynowanym systemom
IT utrzymujemy najwyższy poziom konkurencyjności na polskim rynku winiarskim.

Magdalena
Nowak-Ambroszczak
doradca klienta

– Narzędzia informatyczne pozwalają nam
skutecznie budować długotrwałe i bardzo
pozytywne relacje z kupującymi. Na bieżąco
mogę poznawać ich preferencje, a równocześnie kontrolować proces realizacji zamówień
bez konieczności kontaktowania się z pracownikami magazynu, czy z kurierem.
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Wyróżnienie

Wyróżnienie

Stefan
Życzkowski

ASTOR

R

Wsparcie IT dla pomocy technicznej
Firma ASTOR od początku swojej działalności traktowała usługi wsparcia priorytetowo, co zaowocowało m.in. pojawieniem się Systemu Wsparcia Technicznego
ASTOR SWT, który w 2011 r. wymieniony
został na znacznie bardziej innowacyjny System Pomocy Technicznej ASTOR
(PTA). W porównaniu do powszechnie
dostępnych rozwiązań tego typu oferuje
dodatkowe możliwości, wynikające z wprowadzenia specjalnych jednostek pomocy technicznej (w skrócie JPT), które są
nośnikami informacji o dostępnym do
wykorzystania czasie na pomoc ze strony
ekspertów firmy.
Platforma internetowa
Kluczowym elementem SPT jest Platforma Internetowa, będąca serwisem transakcyjnym on-line dla klientów, dostępnym
pod adresem platforma.astor.com.pl. Będąc obok ogólnopolskiej linii telefonicznej
drugim podstawowym kanałem komunikacji w nowym systemie Pomocy Technicznej ergonomicznie wykracza poza
54
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Jak na rmę średniej wielkości, Astor przywiązuje ponad
przeciętną wagę do informatyzacji. Specjalizacja rmy w automatyzacji, robotyzacji i systemach IT dla produkcji najwyraźniej zobowiązuje do dbania także o własną efektywność.

ok 2011 nie był jednak czasem
spędzonym tylko na konsolidacji
dotychczas użytkowanych systemów, ale także na wdrożeniu nowych,
takich jak: mobilny pracownik, wirtualizacja, zarządzanie zasobami, zarządzanie
licencjami, system wypożyczeń, system
obiadowy itd. Największym projektem była
jednak bez wątpienia wymiana systemu
pomocy technicznej na nowy, bazujący na
innowacyjnej platformie internetowej.

2011 2011
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obszar wsparcia technicznego, obejmując
swoją funkcjonalnością także zarządzanie procesami sprzedaży i realizacji zamówień, kontaktami z partnerami firmy
oraz e-learningiem. Ze względu na swoją

Wyróżnione projekty

 Wsparcie IT dla systemu
pomocy technicznej
 Platforma internetowa
dla klientów
 Profesal ERP
modułowość możliwy jest systematyczny
rozwój systemu – w planach przewidywane jest wdrożenie m.in. systemu do generowania ofert dla partnerów.
Profesal ERP
Nieco wcześniej firma wdrożyła Profesal
ERP United, który zastąpił używaną do
tej pory Bazę Danych Klientów. Jest to
zaawansowany program do zarządzania
małymi i średnimi spółkami usługowymi
i handlowymi, który ukazuje dane w świetle danych z innych systemów IT, w tym
f-k. Dzięki zintegrowanym informacjom
program łączy w sobie funkcjonalności systemów ERP, CRM oraz Hurtowni Danych.
Powiązanie informacji finansowych z organizacyjnymi pozwala tworzyć niezwykle
spójne aplikacje, umożliwiające kontrolę
nad kosztami i efektywnością spółki integratorskiej oraz wsparcie procesów decyzyjnych.
opr. wog

– Przez blisko 25 lat działalności, nasza firma,
będąca dostawcą rozwiązań w dziedzinie automatyzacji i robotyzacji produkcji, rozwijała
nie tylko umiejętności sprzedażowe, lecz także
poziom wiedzy technicznej i nowoczesnych
technologii w organizacji.
Każdy z jej pracowników używając wspomnianych systemów IT uzyskuje większą efektywność, co w sposób bezpośredni przekłada się
na przewagę konkurencyjną naszej firmy na
rynku.

Marek
Zamojski
kierownik
Działu IT

– Wchodząc w rok 2012 jako kompleksowo
zinformatyzowana firma, ASTOR jest gotowy
na nowe technologie oraz wyzwania. Bez
systemów IT trudno wyobrazić sobie codzienną pracę blisko 100 zatrudnionych w spółce
osób.

NECKERMANN
POLSKA
Przedstawiciel światowego lidera w turystyce, do wspierania
procesów biznesowych wykorzystuje nie tylko rozwiązania korporacyjne, ale także aplikacje pisane pod potrzeby lokalnego
oddziału.

N

eckermann Polska należy do
jednego z największych koncernów turystycznych w Europie
– Thomas Cook Group, który szczyci się
170-letnią tradycją. Intensywna działalność wymaga stosowania wyrafinowanych
technologii IT. Oprócz opisanych poniżej,
biuro wdrożyło jeszcze kilka innych pomniejszych: system powiadomień klientów
o zmianach w rezerwacji, aplikację mobilną do iPhona oraz na tablet Apple, a także
program obsługi reklamacji. W toku jest
natomiast mocno rozbudowane wdrożenie systemu CRM.
Centrum Rezerwacji Telefonicznej
Celem projektu było stworzenie profesjonalnej infolinii z możliwie krótkim czasem oczekiwania w celu poprawy obsługi
klienta. Zostały nim objęte wszystkie biura
własne oraz franchising Neckermanna na
terenie Polski (łącznie 62). Została ona pomyślana jako alternatywa dla internetowego centrum rezerwacji do obsługi klienta,
który nie jest jeszcze zdecydowany i potrzebuje konsultacji z pracownikiem.
Modernizacja infrastruktury
sieciowej
Celem tego projektu było zwiększenie parametrów aktualnego łącza poprzez rozbudowę istniejącej infrastruktury LAN/
WAN/VPN. W jego ramach wymieniono
aktywne urządzenia sieciowe firmy Cisco,
a także skonfigurowano i wdrożono nową
politykę bezpieczeństwa. Modernizacja
in-frastruktury miała wpływ na poprawę
jakości współpracy z aktualnymi partne-

rami, zwiększenie bezpieczeństwa teleinformatycznego, jak również podwyższenie
wydajności pracowników.
E-kadry
W ramach tego projektu uruchomiono
dostępny przez przeglądarkę internetową serwis, który zawiera wszelkie informacje działu kadr dla pracowników, daje
możliwość szybkiego podglądu danych na
swój temat (np. ilości dni urlopowych),
a w przypadku pracowników na stanowiskach kierowniczych lub dyrektorskich
– podglądu informacji na temat pracow-

Wyróżnione projekty

 Centrum Rezerwacji
Telefonicznej
 Modernizacja sieci
 E-kadry
ników swojego pionu. Wdrożony system
ujednolicił dokumenty wewnętrzne firmy
poprzez stosowanie formularzy oraz zebranie dokumentów w jednym miejscu,
przyspieszył wyszukiwanie informacji na
temat innych pracowników, ułatwił obieg
dokumentów oraz ułatwił rozliczenia części ruchomej wynagrodzenia pracowników.
Wśród korzyści z wdrożenia można wymienić: łatwiejszy i szybszy dostęp do danych
personalnych, duże bezpieczeństwo danych, ograniczenie telefonów oraz kontaktów z działem kadr, a także ujednolicenie
dokumentów wewnętrznych.
opr. wog

Dariusz
Wronikowski

”
”
kierownik
Działu
Informatyki

– W walce z kryzysem nasz biznes wspierają
systemy Business Intelligence oraz CRM,
które pozwalają na szybkie przygotowanie
nowej, konkurencyjnej oferty. Firma w maksymalnym stopniu automatyzuje też wszelkie
prace biurowe, przenosząc papierową
formę obiegu dokumentów na elektroniczne
systemy.

Magdalena
Rogulska
kierownik
Działu HR

– Platforma E-kadry to nowoczesny sposób
kontaktowania się pracownika z działem
personalnym, a przede wszystkim łatwy dostęp do podstawowych danych kadrowych.
W przyszłości będziemy rozwijać serwis
o nowe funkcjonalności tj. elektroniczny
wniosek urlopowy czy ewidencja czasu pracy.
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Wyróżnienie

SKY CLUB

Marta
Truskolaska

S

Sky Connector
Na rynku usług turystycznych oprócz tradycyjnej formy promowania swojej oferty
niezwykle ważna jest możliwość błyska-

Wyróżnione projekty

 Sky Connector
 System Thulium
 Aukcje On-Line
wicznego powiadamiania biur agencyjnych o niespodziewanych okazjach, których na co dzień nie brakuje. Właśnie
w tym celu SKY CLUB uruchomił globalny komunikator do zarządzania informacją w czasie rzeczywistym, umożliwiający
niemal natychmiastowe powiadomienie
klientów o możliwościach „last minute”
czy innych „gorących” ofertach, a także
dostępności ostatnich miejsc oferowanych po niezwykle atrakcyjnych cenach.
Pomysł okazał się strzałem w dziesiątkę,
a stosowane narzędzie w krótkim czasie
56
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FMCG

kierownik
ds. sprzedaży

Polskie biuro podróży dość szybko zdało sobie sprawę z tego,
że wykorzystanie Internetu może istotnie poprawić jakość
obsługi klienta. A na dodatek prawdziwym hitem okazały się
aukcje on-line.
KY CLUB jest organizatorem imprzez turystycznych dla wszystkich marek z portfolio Grupy
Triada.Działa na rynku usług turystycznych od grudnia 2006 r., specjalizując
się w formule All Inclusive. Od pewnego czasu biuro intensywnie inwestuje
w internetowe formy komunikowania
się ze swoimi oddziałami, agentami, jak
i światem zewnętrznym, co bardzo szybko zaczęło się przekładać zarówno na poprawienie komunikacji wewnętrznej, jak
i doraźne korzyści finansowe.

2011
2011

znacząco poprawiło współczynnik wykorzystania miejsc w grupach wyjazdowych.
System Thulium
W przypadku rozproszonej struktury
i działania na rynku B2C komunikacja
jest zawsze krytycznym elementem efektywnego prowadzenia działalności biznesowej. Z tego to powodu, już 3 lata temu
uruchomiono system Thulium Contact
Center umożliwiający szybki dostęp do
informacji oddziałom, polepszenie pracy działu Call Center oraz zarządzanie
połączeniami telefonicznymi w sposób
kontrolowany. Na korzyści nie trzeba było
długo czekać. Obecnie system Thulium
obsługuje SKY CLUB zarówno w zakresie
rozproszonego Call Center działającego
w całej Polsce, jak również służy szybkiej,
wygodnej i darmowej komunikacji w całej
firmie. Rozwiązanie jest oparte na VoIP
wykorzystując jednocześnie pewny protokół ISDN. Takie podejście zapewnia ciągłość działania systemu i najwyższą jakość
świadczonych usług.
Aukcje On-Line
Narzędzie do aukcji imprez turystycznych przez Internet zostało uruchomione
stosunkowo niedawno, ale z miejsca ten
innowacyjny sposób pozyskiwania klientów zaczął cieszyć się ich dużym zainteresowaniem. Wbrew pozorom, mechanizm,
jaki za nimi stoi, nie jest trywialny, a wręcz
przeciwnie – jest to zaawansowane rozwiązanie informatyczne do sprzedaży
online. Każda z wycieczek ma określoną
cenę wyjściową, a internauci podbijają ją,
chcąc ją pozyskać jak najtaniej. opr. wog

– Dzięki ciągłemu wprowadzaniu nowatorskich rozwiązań do naszego systemu, nasz
wizerunek w oczach klientów, zwłaszcza młodych, poprawia się. Informatyka to nie tylko
oszczędność czasu, ale i doskonała platforma
do aktywnej komunikacji z naszym klientami,
agentami i całą społecznością internetową.

Stanisław
Gąbarczyk
administrator

– Internet jest dla nas priorytetowym kanałem komunikacji i niezwykle ważną gałęzią
sprzedaży. Ciągle staramy się być na bieżąco
z nowinkami technicznymi i wprowadzać je,
aby klienci postrzegali nas jako markę nowoczesną, przyjazną i otwartą.

Złoty Laur
Kraft Foods Polska

 Marketing przez Internet
 Wdrożenie systemu ERP we wszystkich lokalizacjach w Polsce
 Zmiana modelu wsparcia IT z outsourcingu na „insourcing”

Wyróżnieni
Kompania Piwowarska

 Rejestracja przesyłek przychodzących i wychodzących
 Portal do naliczania premii dla pracowników sprzedaży
 Wdrożenie PasCom Flota II do zarządzania otą i komórkami

Laboratorium Kosmetyczne Dr Irena Eris
 Wdrożenie systemu zarządzania magazynem (WMS)
 Hurtownia danych dla dystrybutorów
 Chmura prywatna i zapewnienie wysokiej dostępności

Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Piątnicy
 ERP (Impuls 5)
 Automatyzacja procesu paletyzacji
 System zarządzania magazynem (WMS)

Philip Morris Polska

Archiwum e-dokumentów
 Zarządzanie obiegiem kontraktów
 Wizualna kontrola jakości

Nominowani
Drosed

 Modernizacja sieci LAN
 ERP w jednej ze spółek Grupy (JDEdwards)
 System wspomagający etykietowanie (JDEdwards – Popec)
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Stefan Golonka

KRAFT FOODS POLSKA
Ta wiodąca na rynku spożywczym i stale rozwijająca się rma,
po przejęciu LU i Cadbury, nie tylko wdrożyła system klasy ERP,
ale zaczęła się także interesować prowadzeniem marketingu
przez Internet. Pierwsze efekty są bardzo zadowalające, a inicjatywy z wykorzystaniem technologii IS będą kontynuowane.

K

raft Foods jest drugim co do wielkości koncernem spożywczym na
świecie, działając w ok. 170 krajach, a jego obroty za 2010 r. sięgnęły 50
mld USD. W Polsce firma obecna jest od
1992 r. Kraft Foods Polska jest liderem na
rynku kawy i ciastek markowych, jednocześnie zajmując wiodącą pozycję na rynku wyrobów czekoladowych. W jej portfolio
znajdują się kawy Jacobs, Maxwell House,
Carte Noire, system gorących napojów
Tassimo, czekolady Milka i Alpen Gold,
wafelki Prince Polo, batony 3BIT, cukierki
Halls oraz ciastka: OREO, Milka, LU Go!,
LU Petitki, Lubisie, Delicje, SAN (Łakotki, Złotokłose, Holenderskie) LU Digestive
i krakersy TUC. Obecnie polski oddział zatrudnia ok. 3,2 tys. pracowników.
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Firma od pewnego czasu zaczęła przywiązywać dużą wagę do marketingu internetowego. Portal e-shop, wprowadzane
właśnie QR-kody na materiałach promocyjnych Tassimo. Kampanie oraz monitoring mediów społecznościowych to jednak, jak przyznaje Stefan Golonka, prezes
Kraft Foods Polska, dopiero początek działań ukierunkowanych na internautów.
Większość powyższych projektów miała
charakter pilotażowy i nie była jedynymi, jakie w ciągu ostatnich dwóch
lat zostały zrealizowane przez dział IT.
Najważniejszym z nich było wdrożenie
systemu ERP, ale warte podkreślenia
jest także to, że po przyłączeniu LU
i Cadbury zmieniono model wsparcia
IT z outsourcingowego na „insourcin-

prezes zarządu

gowy”, czyli znajdujący się w strukturach wewnętrznych organizacji.
Marketing przez Internet
W ramach rozwijania działań marketingowych prowadzonych poprzez Internet
firma zrealizowała kilka projektów informatycznych. Pierwszym z nich było uruchomienie, wspólnie z firmą Merlin.pl,
e-shopu dla nowego produktu Tassimo,
połączone ze stworzeniem strony internetowej www.tassimo.pl. Już po kilku
tygodniach okazało się, że był to strzał
w dziesiątkę, bo internetowa sprzedaż
automatów do kawy kilkukrotnie przekroczyła wstępne oczekiwania.
Drugim z projektów jest realizowane
aktualnie wprowadzanie QR-kodów na
materiałach reklamowych POS w sklepach, co ma nie tylko poprawić jakość
komunikacji z klientami korzystającymi
z urządzeń mobilnych, ale także umożliwić w przyszłości uruchomienie „wirtualnych” sklepów.
Przykładem skutecznych działań w mediach społecznościowych jest kampania
„Milka Razem dla Tatr”. Jest to przykład
zaangażowania konsumentów w ideę
ochrony tatrzańskiej przyrody, który spotkał się z bardzo pozytywnym odzewem.
Liczba fanów skupionych na Facebooku
wokół tej idei w krótkim czasie przekroczyła 75 tys. osób, co oznacza, że na
przełomie lat 2010/11 ten „FunPage” był
jedną z najchętniej uczęszczanych stron
na portalu w Polsce. Kampania ta nie
tylko wzmocniła pozytywny wizerunek
marki, ale także przyczyniła się m.in. do
organizowania spontanicznych spotkań
w Tatrach przez fanów Milki.
Dodatkowe inwestycje zostały przeznaczone na działania promocyjno-reklamowe produktów Kraft Foods na istniejących
aplikacjach mobilnych, a w przyszłości
będą się odbywały również na własnych.

Warto przy tym dodać, że menedżerowie
wyższego szczebla zostali wyposażeni
w nowoczesne smartphony.
Firma dużą wagę przywiązuje też do monitorowania mediów społecznościowych
za pomocą systemu BuzzMetrics, który
wspólnie z firmą Nielsen jest obecnie
wdrażany po raz pierwszy w Polsce, będąc jedną z nielicznych jego implementacji w języku innym niż angielski. A największym wyzwaniem jest konieczność
wprowadzenia do systemu odpowiednich słów, które określają sentymenty –
pozytywne lub negatywne – komentarzy
internautów.
ERP
W ramach tego projektu, który zakończono stosunkowo niedawno, bo pod koniec
października 2011 r., system SAP został
wdrożony we wszystkich lokalizacjach
firmy w Polsce: w 7 fabrykach oraz centrali. Na jego potrzeby przeprowadzono
harmonizację większości procesów biznesowych, przygotowano infrastrukturę
techniczną oraz opracowano interfejsy
do istniejących systemów, wdrożono
nowy system BI, nowe wersje systemów
płac, do zarządzania magazynami w fabrykach oraz do drukowania nalepek
paletowych, a także system Dashboard,
pokazujący wszystkie ważne wskaźniki
biznesowe na jednym slajdzie.
Za szczególnego rodzaju ewenement
należy uznać wdrożenie tego samego systemu w trzech różnych firmach
o trzech różniących się kulturach organizacyjnych: Kraft Foods oraz przejętych
przez nią w ciągu 3 ostatnich lat LU
oraz Cadbury, co istotnie przyczyniło się
do poprawienia integracji między nimi

(w sumie z systemu korzysta 980 użytkowników). Za innowację należy również
uznać to, że we wszystkich funkcjonuje
takie samo środowisko informatyczne:
ta sama wersja systemu ECC 6.0, ten
sam „hosting” oraz te same procedury
bezpieczeństwa.
Wsparcie IT własnymi siłami
Zmiana modelu wsparcia IT z outsourcingu na insourcing zakończyła się
pod koniec września 2011 r. Od firmy
zewnętrznej, wraz z pracownikami zostało przejęte zarządzanie: EUC (End
Users Computing), serwerami, siecią
LAN, Service Desk/Helpdesk oraz bezpieczeństwem. Innowacja tego projektu
polegała na odejściu od outsourcingu
w połączeniu z integracją zespołów IT
z trzech różnych firm w jeden zespół.
Spowodowało to wprowadzenie jednego modelu wsparcia użytkowników dla

Nagrodzone projekty

 Marketing przez Internet
 ERP
 Zmiana modelu
wsparcia IT
wszystkich lokalizacji w Polsce wraz
z udostępnieniem 400 nowych laptopów
zabezpieczonych poprzez zaszyfrowanie
dysków.
Zmiana ta została połączona z przejściem z systemu pocztowego wewnątrz
firmy do „chmury” zewnętrznej (BPOSMicrosoft Business Productivity Online
Services).
opr. wog

”
”

– Rozwój technologii szczególnie w „nowych”
obszarach, takich jak media społecznościowe
czy „e-commerce” będzie miał coraz większe
znaczenie, szczególnie z uwagi na nowe możliwości kontaktu z naszymi konsumentami,
angażowania ich oraz promowania i sprzedaży naszych marek. Oznacza to konieczność ciągłej współpracy specjalistów IT ze wszystkimi
działami firmy, a w szczególności marketingu
i sprzedaży.

Andrzej Żytko
menedżer IT

– Rola działu IT polega nie tylko na ciągłym
wspieraniu pracowników poprzez zapewnianie im niezawodnych narzędzi do codziennej pracy, ale także na wykorzystywaniu
technologii do rozwijania sprzedaży – naszych
produktów w kanałach e-commerce.
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KOMPANIA
PIWOWARSKA
Największe przedsiębiorstwo piwowarskie w Polsce sprzedaje
rocznie około 14 mln hektolitrów piwa. Informatyka jest obecna w najróżniejszych obszarach jego działalności.

K

ompania Piwowarska powstała
w 1999 r., a jej właścicielem jest
SAB Miller – druga na świecie
pod względem sprzedaży grupa piwowarska. Firma ma 3 browary (w Tychach,
Poznaniu i Białymstoku) oraz oddziały
handlowe na terenie całego kraju. Do
portfela jej marek należą najpopularniejsze polskie piwa, m.in. Tyskie, Żubr,
Lech, Dębowe Mocne i Redd's, a także międzynarodowe marki premium:
Pilsner Urquell, Grolsch oraz Peroni
Nastro Azzurro. Firma jest dobrze zinformatyzowana, ale nie ustaje we wdrażaniu nowych rozwiązań IT.
Rejestracja przesyłek
Celem projektu było wprowadzenie jednolitego środowiska do rejestrowania przesyłek przychodzących i wychodzących.
Obecny, nieefektywny sposób rejestracji

Wyróżnione projekty

 Rejestracja przesyłek
 System naliczania
premii
 Zarządzanie otą
i komórkami
został zastąpiony nowym, funkcjonującym
w oparciu o centralną bazę danych, co
usprawniło i przyspieszyło prace w Dziale
Kancelarii Pocztowej, głównie zwiększając
automatyzację rejestracji przesyłek wychodzących.
60
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Portal premiowy
Zmiana systemu premiowego dla pracowników sprzedaży okazała się złożonym
procesem, którym trudno było zarządzać.
To było powodem uruchomienia w sierpniu 2011 r. nowego portalu do naliczania
premii, który istotnie uprościł zarządzanie. Dzięki dedykowanej stronie WWW
każdy z użytkowników ma zapewniony
stały dostęp zarówno do bieżących, jak
i historycznych danych sprzedażowych,
targetów, wykonania elementów premiowych oraz wartości przysługującej premii
w bieżącym cyklu w swoich obszarach.
Korzystając z portalu użytkownik jest
w stanie samodzielnie i na bieżąco kontrolować wyniki własne oraz te osiągane
przez swoich podwładnych. Platforma
charakteryzuje się przy tym przejrzystym
sposobem prezentowania danych, ułatwiającym ich weryfikację i ewentualną
korektę, co jest szczególnie przydatne
w przypadku danych o strukturze organizacyjnej. Dzięki jednemu źródłu przetwarzania danych czas niezbędny do przygotowania wniosków premiowych uległ
znacznemu skróceniu.
Zarządzanie flotą i komórkami
Wdrożenie systemu PasCom Flota II zapewniło kontrolę nad procesem zarządzania flotą, składnikami majątku trwałego
oraz kosztami związanymi z użytkowaniem pojazdów, a także administrowanie
telefonami i kontrolą kosztów związanych
z komórkami. Przyczyniło się także do
wsparcia decyzji biznesowych na podstawie danych historycznych.
opr. wog

Maciej Król

dyrektor
ds. technologii
informatycznych

”
”

– W naszej firmie Dział Informatyki pełni
rolę partnera biznesowego wychodzącego
naprzeciw oczekiwaniom swoich klientów
wewnętrznych. Inicjujemy działania, kiedy
widzimy możliwość usprawnienia procesów
lub przekładamy śmiałe pomysły naszych
kolegów na praktyczne rozwiązania systemowe. Dzięki ścisłej współpracy budujemy
systemy idealnie dopasowane do naszych
potrzeb.

Katarzyna
Wilczewska
kierownik
ds. Public Affairs

– Kompania Piwowarska jest firmą zatrudniającą w zróżnicowanych, specjalistycznych
działach ponad 3 000 osób. Wszyscy oni, aby
móc sprawnie wspierać firmę w jej dynamicznym rozwoju muszą mieć do tego niezbędne narzędzia, a większość z nich bazuje
na rozwiązaniach informatycznych.

LABORATORIUM KOSMETYCZNE
DR IRENA ERIS
Największy polski producent kosmetyków informatyzując się
stara się zawsze zainwestować w najnowsze technologie: nowoczesny system zarządzania magazynem, hurtownię danych
czy wysoką dostępność w chmurze prywatnej.

L

aboratorium Kosmetyczne Dr Irena Eris od ponad 28 lat lat buduje swoją pozycję liczącego się na
rynku producenta polskich kosmetyków.
Firma wytwarza ponad 20 milionów sztuk
produktów rocznie, w ofercie ma kilkaset
kosmetyków, a marka Dr Irena Eris jest
jedną z najcenniejszych i najbardziej znanych polskich marek. Tak duża firma bez
IT nie mogłaby się po prostu obejść.

System zarządzania magazynem
W procesie produkcji wykorzystywanych
jest kilkanaście linii produkcyjnych i trwać
może on od kilku godzin do kilku tygodni. Pomimo geograficznego ulokowania
wszystkich procesów łańcucha logistycznego w jednym miejscu, do sprawnego ich
przebiegu potrzebny jest m.in. elastyczny
system zarządzania magazynem.
Systemy tej klasy są znane na rynku od
dawna i ich posiadanie nie daje już przewagi konkurencyjnej. Dotychczasowy system,
używany przez Laboratorium, obejmował
jednak zbyt małą ilość procesów, a w związku z zaprzestaniem wspierania go przez
producenta jego dalszy rozwój był niemożliwy. Nowy system firmy Logifact został
udostępniony jako usługa w modelu chmury prywatnej, a na uwagę zasługuje oparcie infrastruktury sieciowej o innowacyjne
urządzenia Motoroli AP-6521-60020-WR
oraz kontroler WLAN MotorolaRFS4000.
Hurtownia danych
Sprzedaż produktów w kanale tradycyjnym
odbywa się poprzez dystrybutorów. Informacje o ich stanach magazynowych i wielkości sprzedaży do tej pory były przesyłane

do Laboratorium w paczkach co 2 tygodnie, ale zanim trafiły do menedżerów były
już spóźnione o miesiąc. Zaimportowanie

Wyróżnione projekty

 System zarządzania
magazynem
 Hurtownia danych
 Wysoka dostępność
danych do hurtowni umożliwiło codzienną
ich aktualizację oraz stworzenie wydajnego
systemu raportowania.
Dostęp on-linowy producenta do danych
transakcyjnych dystrybutorów jest na rynku sytuacją unikatową i dającą przewagę
biznesową poprzez analizowanie sprzedaży
do klientów końcowych i szybkie reagowanie na obserwowaną sytuację.
Wysoka dostępność
Chociaż w Laboratorium funkcjonuje ok.
20 systemów IT, to każdy był zainstalowany na osobnym serwerze bez zapewnienia
wysokiej dostępności. Na dodatek część
infrastruktury znajduje się w II lokalizacji
połączonej z I wolnym łączem 2 Mbps. Gdy
podjęto decyzję o wdrożeniu infrastruktury wysokiej dostępności, aby uniknąć zduplikowania ilości serwerów postanowiono
je zwirtualizować, a oba oddziały połączyć
w logiczną sieć. Projekt miał niezwykle
innowacyjny charakter, bo wykonano go
w oparciu o najnowsze technologie: serwery kasetowe oraz technologie chmury
prywatnej (wirtualizacja) i klastry wysokiej
dostępności.
opr. wog

Ireneusz
Sudnik

”
”
dyrektor generalny

– Trudno wyobrazić sobie prowadzenie
biznesu w dzisiejszych czasach bez wsparcia
IT, szczególnie w segmencie FMCG, gdzie
wymagana jest wyjątkowa szybkość i elastyczność. W Laboratorium Kosmetycznym
Dr Irena Eris IT wspiera wszystkie kluczowe
dla firmy procesy, dzięki czemu jesteśmy w
stanie szybko dostosowywać się do zmian
rynkowych i wygrywać.

Jacek
Badowski

kierownik
Działu Informatyki

– Postrzegamy siebie jako partnera dla
biznesu, co oznacza, że wsłuchujemy się
w jego potrzeby i odpowiadamy na nie,
oferując najbardziej optymalne rozwiązania
do wspierania procesów. Z drugiej strony
w oparciu o naszą wiedzę i doświadczenie
sami proponujemy rozwiązania, które często
zyskują akceptację biznesu.
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OKRĘGOWA SPÓŁDZIELNIA
MLECZARSKA W PIĄTNICY
Mając certykat IFS, w mleczarni wszystko musi chodzić, jak
w zegarku. Nie dziwi więc, że coraz więcej systemów IT wspomaga automatyzację produkcji.

F

irma prowadzi działalność od 1965
r., będąc jedną z najnowocześniejszych mleczarni w kraju. W 2009 r.
po raz kolejny uzyskała certyfikat IFS jako
potwierdzenie spełniania najwyższych międzynarodowych standardów dotyczących
jakości i bezpieczeństwa żywności. Nieustannie przy tym inwestuje i to nie tylko
w unikalne rozwiązania technologiczne,
ale także softwarowe, jako jedna z pierwszych spółdzielni mleczarskich wdrażając
system ERP
ERP
Wdrożenie systemu Impuls 5 firmy BPSC
jest jednym z najbardziej kompleksowych
implementacji rozwiązań tej klasy w branży spożywczej. Objęło ono swym zakresem
większość dostępnych funkcji systemu
i usprawniło procesy biznesowe firmy we
wszystkich obszarach. Jednym z najistotniejszych celów wdrożenia było zwiększenie dostępu do wiedzy o poziomie rentowności poszczególnych kategorii wyrobów.
Dzięki systemowi stała się też możliwa
automatyzacja procesu przyjmowania zamówień poprzez wykorzystanie EDI oraz
platformy internetowej B2B (hurtownie
mają podgląd rozrachunków i dostęp do
niezbędnych analiz).
Systemy paletyzujące
W firmie funkcjonują dwa systemy paletyzujące. W pierwszym są zainstalowane
2 roboty układające towar na palety zintegrowane z 8 automatycznymi liniami pakującymi, w drugim – jeden robot paletyzujący połączony z 3 liniami pakującymi.
Cały proces produkcyjny jest zautomatyzo62
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wany i sterowany komputerowo, począwszy od zwiezienia mleka, poprzez aparatownie, kotły i tanki do obróbki surowca,
do maszyn pakujących i robotów paletyzujących wytworzone produkty. Obecnie trwa
implementacja oprogramowania Wonder-

Wyróżnione projekty

 ERP
 Systemy paletyzujące
 Magazyn wysokiego
składowania
ware MES mającego za zadanie integrację
wszystkich wymienionych wyżej urządzeń
produkcyjnych w jedna bazę danych i pełną wizualizację procesów.
Magazyn wysokiego składowania
Oprogramowanie firmy BPSC do obsługi
magazynu wysokiego składowania, działające z wykorzystaniem kodów kreskowych,
zostało specjalnie dostosowane do specyfiki
działalności OSM Piątnica, co zwiększyło
wydajność oraz efektywną kontrolę procesu
kompletacji wysyłek. Funkcjonalność aplikacji w zakresie obsługi procesu wydawania
wyrobów gotowych jest na tyle rozbudowana,
że system ERP kontroluje nawet wysokość
składowanych palet. Na obecnym etapie
obsługi magazynowej, procedury załadunku
i rozładunku regałów, kompletację i wydanie
towaru realizuje pracownik magazynu. Jednak trwają przygotowania do wprowadzenia
w pełni automatycznego magazynu wysokiego składowania.
opr. wog

PHILIP MORRIS
POLSKA

Zbigniew
Kalinowski

”
”
prezes zarządu

– Dzięki inwestycjom w nowoczesne technologie informatyczne nasza firma może dynamiczniej się rozwijać. Bez automatyki nie
moglibyśmy sprostać ogromnemu popytowi
na nasze produkty. Uruchomienie systemu
ERP pozwoliło na bardzo szybką integrację
z przejętą pod koniec marca SM Ostrołęka.
W przeciągu miesiąca od fuzji mogliśmy sterować całością dystrybucji z centrali firmy.

Marcin Bazydło
koordynator
ds. sprzedaży

– Postawiliśmy przed BPSC szczegółowe
cele: pełne odtworzenie ścieżki produktu,
optymalizację procesów biznesowych, wyłączenie papierowego obiegu dokumentów,
rozliczenie produkcji, ułatwienie wykonywania wszelkich analiz oraz kontroling spływu
należności. Wszystkie te zadania udało się
zrealizować.

Produkcja wyrobów tytoniowych wymaga nie tylko wysokiej
klasy surowców, ale także wsparcia technologiami IT. Światowy
lider ma w tym obszarze wiele do powiedzenia.

P

hilipMorrisInt.jestwiodącąmiędzynarodową firmą tytoniową, sprzedającą swoje produkty w ok. 180
krajach. Jej polski oddział, zatrudniający ok.
3 tys. osób, to największy producent i pracodawca na rynku wyrobów tytoniowych
w naszym kraju, dysponujący szeroką gamą produktów lokalnych i międzynarodowych, w tym Marlboro, L&M, Chesterfield
oraz Red&White. W ostatnim czasie firma
zrealizowała wiele interesujących projektów IT.
Archiwum e-dokumentów
W ramach tego projektu zaimplementowano bezpieczne archiwum e-dokumentów
oraz utworzono portal internetowy PartnerzyPM.pl, gdzie klienci mogą znaleźć aktualne formularze do pobrania. Faktury mogą
być teraz udostępniane klientom w trybie
online, co istotnie przyśpiesza proces płatności; zoptymalizowano przy tym procedurę ich wystawiania i archiwizowania, a także przyspieszono o 5 dni proces zbierania od
klientów danych o sprzedaży detalicznej.
Zarządzanie obiegiem kontraktów
W związku z rosnącą z roku na rok ilością
umów zawieranych przez 3 spółki Philip
Morris Polska z kontrahentami powstała
potrzeba stworzenia narzędzia, które szybko i skutecznie usprawni proces zarządzania obiegiem powstających kontraktów.
W tym celu wdrożono Contract Collaboration Tool (CCT), narzędzie powstałe
w oparciu o platformę Windows SharePoint Services 3.0, które umożliwia użytkownikom z różnych działów wspólną pracę
nad treścią kontraktów oraz ich elastyczne

przesyłanie pomiędzy poszczególnymi osobami i działami. Podstawową zaletą systemu jest to że wszystkie kontrakty znajdują

Wyróżnione projekty

 Archiwum
e-dokumentów
 Zarządzanie obiegiem
kontraktów
 Wizualna kontrola jakości
się w jednej, centralnej przestrzeni o rozbudowanym systemie uprawnień.
Wizualna kontrola jakości
System VQA (Visual Quality Audit) jest zainstalowany na komputerach operatorów
przy ich maszynach umożliwiając w łatwy
sposób rejestrowanie niezgodności dla
papierosów, filtrów i wyrobów gotowych.
Zastąpił on poprzedni system, który był
bardzo kłopotliwy w obsłudze i nie spełniał
wszystkich oczekiwań oraz często generował błędy. Nowa aplikacja, obsługiwana
przez touch screen, jest bardzo przyjazna dla użytkownika i na tyle intuicyjna,
że można jej używać bez wstępnego szkolenia. Użytkownicy poruszają się pomiędzy
obrazkami, które ułatwiają im identyfikację
rodzaju oraz stopnia niezgodności produktu ze standardem jakości. Wśród rozlicznych zalet aplikacji najważniejszą zdaje
się być precyzja zgłaszania niezgodności,
co w przyszłości pozwoli eliminować błędy
podczas produkcji.
opr. wog

Jarosław
Kędzia

”
”
Manager
Supply Chain

– Wprowadzenie portalu dla naszych partnerów handlowych znacząco przyśpieszyło wymianę dokumentów związanych ze sprzedażą
produktów naszej firmy, a także obniżyło
koszty administracyjne dla każdej ze stron.
Dzięki temu nasi pracownicy są mniej obciążeni pracami biurowymi, a zaoszczędzony
czas mogą poświęcić na aktywne wsparcie
sprzedaży i dystrybucji naszych produktów.

Artur Ćwirko
IT Manager
Sales&Marketing

– Nasz cel to identyfikowanie, promowanie i wspieranie innowacyjnych rozwiązań
i procesów w ścisłej współpracy z biznesem. Dzięki innowacyjnym rozwiązaniom IT
przyśpieszamy i usprawniamy procesy oraz
tworzymy nowe, niedostępne dotychczas
możliwości biznesowe.

TELEINFO 100

63

INDEKS
INDEKS FIRM
FIRM

2011

Zaprenumeruj AUDIO VIDEO
Tradycyjnie lub elektronicznie!

www.av.com.pl

64
64

Alior
AliorBank
Bank

32

Allianz
AllianzPolska
Polska

34

Astor
Astor

54

Bank
BankZachodni
ZachodniWBK
WBK

35

Centrum
CentrumUsług
UsługWspólnych
WspólnychMota-Engil
Mota-EngilCentral
CentralEurope
Europe

41

Ceramika
CeramikaParadyż
Paradyż

38

Gdańskie
GdańskiePrzedsiębiorstwo
PrzedsiębiorstwoEnergetyki
EnergetykiCieplnej
Cieplnej

46

Grupa
GrupaAtlas
Atlas

40

Grupa
GrupaEnerga
Energa

47

Grupa
GrupaLotos
Lotos

44

Komisja
KomisjaNadzoru
NadzoruFinansowego
Finansowego

22

Kompania
KompaniaPiwowarska
Piwowarska

60

Kraft
KraftFoods
FoodsPolska
Polska

58

Laboratorium
LaboratoriumKosmetyczne
KosmetyczneDr
DrIrena
IrenaEris
Eris

61

Neckermann
NeckermannPolska
Polska

55

OkręgowaSpółdzielnia
SpółdzielniaMleczarska
MleczarskawwPiątnicy
Piątnicy
Okręgowa

62

OperatorGazociągów
GazociągówPrzesyłowych
PrzesyłowychGAZ-SYSTEM
GAZ-SYSTEM
Operator

48

PGEGórnictwo
Górnictwoi iEnergetyka
EnergetykaKonwencjonalna
Konwencjonalna
PGE

49

PGLLasy
LasyPaństwowe
Państwowe
PGL

18

PhilipMorris
MorrisPolska
Polska
Philip

63

Pl.2012
Pl.2012

20

PodlaskiUrząd
UrządWojewódzki
Wojewódzki
Podlaski

26

Rehau
Rehau

42

SKYCLUB
CLUB
SKY

56

STUErgo
ErgoHestia
Hestia
STU

36

UrządMiasta
MiastaRadlin
Radlin
Urząd

29

UrządMiasta
MiejskiSzczecin
w Gliwicach
Urząd

28
30

UrządMiejski
MiejskiwwGliwicach
Szczecinie
Urząd

30
28

Winezja.pl
Winezja.pl

52

WojskowyInstytut
InstytutMedyczny
Medyczny
Wojskowy

23

ZakładUbezpieczeń
UbezpieczeńSpołecznych
Społecznych
Zakład

24

TELEINFO 100
TELEINFO 100

Zaoszczędzisz do 37%

gratis płyty CD

ł
z
8
0
1
E
N
Y
A JED

ÓW
R
E
M
U
N

12 nZumerata 96,80 zł

e-pre

Aby wykupić prenumeratę zadzwoń pod numer:
(22) 515 00 00, wew. 11 96, tel. kom. 502 707 706
Wyślij e-mail na adres: s.tomczyk@mmgpolska.pl
Wypełnij formularz na stronie www.av.com.pl, dział prenumerata

dotkni
WYDARZENIA PROGNOZY
KARIERA

RYNEK

GOSPODARKAOBLIGACJE
AKCJE

INWESTYCJE

FINANSE

Businessman.pl na iPada? Dostępny w App Store.

